Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych i §6 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 października 2012 na
godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie
Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51.
I.

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
6) Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku.
8) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM
ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.
a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na
adres wza@simple.com.pl .
b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres
wza@simple.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad.
c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z

treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z
akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na
piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na
adres wza@simple.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst
pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza.
e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie
Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
f. Obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje
możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w
trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości oddawania głosów drogą
korespondencyjną.
g. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby
będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
(dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 2 października
2012 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
h. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby
będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. Uprawnieni z
akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki
publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu.
i. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz
projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w
zakładce Relacje Inwestorskie.
j. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na
stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje
Inwestorskie.”

III. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI:

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) Dotychczasowy ust. 1 w § 3 Statutu Spółki:
„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 4.380.298,- (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt osiem) złotych.”
otrzymuje powyższe brzmienie.

2) Dotychczasowy ust. 4 i 5 w § 3 Statutu Spółki:
„4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe podwyższenie
kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,00,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w drodze
emisji do 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
5. Prawo do objęcia akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa w ust. 4 przysługuje posiadaczom wariantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez
Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2011 roku i
może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
uchyla się w całości.

3) Do dotychczasowego § 15 Statutu Spółki wprowadza się punkty: 10, 11,12 i 13.
10) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytu lub pożyczki, o wartości powyżej
3.000.000,00,- ( trzy miliony ) złotych).
11) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń lub zaciąganie zobowiązań wekslowych, o wartości
powyżej 1.000.000,00,-zł ( jeden milion złotych).
12) wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek prawa handlowego lub nabywa-nie akcji lub
udziałów w takich spółkach.
13) wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartości powyżej 100.000,00,-zł (sto tysięcy złotych) z
podmiotami zależnymi, nie będącymi podmiotami konsolidowanymi.

