OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FLUOR SPÓŁKA AKCYJNA
W GLIWICACH

Zarząd spółki pod firmą FLUOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Prymasa S.
Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000180520 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1
Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”), zwołuje w trybie art. 402¹ ksh Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 lipca 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej
Wojciecha Walaska w Gliwicach, przy ul. Lelewela 5/2.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wraz z opinią audytora.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej na temat sprawozdania finansowego za rok obrotowy

2020.
8. Zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki i finansowego za rok obrotowy 2020

(Uchwały Nr 1-2).
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za rok obrotowy 2020 (Uchwała Nr 3).
10. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej za rok obrotowy 2020 (Uchwała Nr 4).
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 (Uchwała Nr 5).
12. Zakończenie obrad.
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Opis
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Zwyczajnym

Walnym

Zgromadzeniu

i wykonywania prawa głosu.
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 401 § 1 ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie
później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe,
wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza
lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale
zakładowym Spółki na dzień jego złożenia. Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego
żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza.
Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia
dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania. Obowiązek załączenia
dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie
pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania
winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.
Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście
w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice lub
wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru
złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty
elektronicznej fluor.gliwice@fluor.com. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu
działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności
przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na
osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie
nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
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porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 4 ksh,
akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo
depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w
kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia. Osoby działające w imieniu
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do
powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu
Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach
uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W
przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia
składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim
przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów
zapisane w formacie PDF. Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników,
powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Prymasa S.
Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem
odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać
ono przesłane na adres poczty elektronicznej fluor.gliwice@fluor.com. Spółka może podjąć
proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i
weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane
projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy
akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas
głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
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środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika Akcjonariusz będący
osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną
może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego
rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub
osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza
rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w
postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy
zawiadomić Spółkę przy

wykorzystaniu

poczty

elektronicznej,

przesyłając skan

pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres fluor.gliwice@fluor.com. dokładając
wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie
identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty
elektronicznej obu tych osób),
• zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu
oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie
ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik
powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Udzielone pełnomocnictwo będzie
skuteczne pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Poniżej
zamieszczono wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia
Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym
mowa w Art. 402 3 § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu
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przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym
Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do
takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego
wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu
głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli
Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu
Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle
dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na
tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad
daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W
przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą
elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał
zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy
Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.
5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą
korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut
Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie przewiduje
możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wykonywania prawa głosu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym wraz z pisemną opinią Rady
Nadzorczej i sprawozdaniem Zarządu za rok obrotowy 2020 będzie możliwe w siedzibie
Spółki w Gliwicach przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11 od dnia 14.07.2021 r. w pokoju
110 w godzinach od 10.00 do 14.00. Akcjonariusz może żądać również przesłania mu listy
Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki
fluor.gliwice@fluor.com. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie
żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie
znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się
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przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i w związku z tym prosi
Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub
wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze
Spółką pod nr tel. 32 2391500 lub adresem e-mail fluor.gliwice@fluor.comoraz sprawdzać
bieżące informacje umieszczane na stronie internetowej Spółki fluor.com/akcjonariat-poland
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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ FLUOR SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28.07.2021 r.
DANE AKCJONARIUSZA:
Imię i nazwisko/ Nazwa ____________________________, Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/
numer rejestru ____________________________, PESEL/NIP ____________________________,
Adres

zamieszkania/

siedziby

____________________________

oświadczam(y),

że

____________________________ (imię i nazwisko/ firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”), jako
uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FLUOR S.A. („Spółka”) oraz do
wykonywania prawa głosu ____________________________(liczba) akcji zwykłych na okaziciela
Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa: DANE PEŁNOMOCNIKA: (dla pełnomocnika
będącego osobą fizyczną) Panu/Pani____________________________ legitymującemu(ej) się
dowodem

osobistym/

zamieszkałego(ą)

paszportem

seria

i

numer

____________________________

____________________________

posiadającego(ą)

numer

PESEL

____________________________ albo (dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną) (nazwa
podmiotu)

z

siedzibą

w

____________________________,

____________________________
NIP

pod

adresem

____________________________,

REGON

____________________________ do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28.07.2021 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii
Notarialnej Wojciecha Walaska w Gliwicach, przy ul. Lelewela 5/2, w szczególności do udziału,
składania wniosków, podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza
z _______ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika*.

_________________________ Miejscowość, data podpis Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić
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INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Akcjonariusz głosuje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad za wskazanymi w nim Uchwałami,
w następujący sposób: ZA, PRZECIW*, WSTRZYMUJĘ SIĘ.
W przypadku głosowania przeciwko, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
________________________________________________________________________________
____________________________________________
Dalsze/inne instrukcje:
________________________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________ podpis Akcjonariusza
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