
OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU SPÓŁKI ONDE S.A. W TORUNIU 

O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA 

Zarząd spółki ONDE S.A. w Toruniu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000028071, NIP: 8792070054, 

REGON: 871098102, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.100.600,00 złotych, 

opłaconym w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2022 r., na 

godzinę 13:00. 

Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – ERBUD S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 

przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w 

celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w 

celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki 

w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie 

członkami Zarządu Spółki”. Treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do 

punktu porządku obrad dodanego na jego żądanie wraz z jej uzasadnieniem stanowi 

załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 10/2022. 

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący dodany na 

żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje: 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy 

Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy 2021, z uwzględnieniem 

sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONDE S.A. z jej 

działalności w roku obrotowym 2021, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, 

ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej 

ONDE w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2021 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze 

stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego 

w roku 2021. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE 

S.A. w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego 

sprawozdania finansowego ONDE S.A. za rok obrotowy 2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE za rok 

obrotowy 2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady 

Nadzorczej ONDE S.A. w roku obrotowym 2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 

2021. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej ONDE S.A. z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady 

Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok 

obrotowy 2021. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej ONDE S.A. nowej 

kadencji. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ONDE 

S.A. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie 

nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki 

do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika 

uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych 

Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki. 

17. Sprawy różne i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 


