
                             

OGŁOSZENIE 
ZARZ�DU FABRYK MEBLI „FORTE” SPÓŁKA AKCYJNA 

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
NA DZIE� 24 CZERWCA 2010 ROKU 

Zarz�d FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib� w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1,

wpisanej do Rejestru Przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod numerem KRS 0000021840, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402
1 

i art. 402
2 

Kodeksu Spółek 

Handlowych, zwołuje na dzie� 24 czerwca 2010 roku na godzin� 10
00

, w Ostrowi 

Mazowieckiej, w siedzibie Spółki, w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, 07- 300 Ostrów 

Mazowiecka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

I. Porz�dek obrad: 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolno�ci do podejmowania uchwał. 

4. Przyj�cie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,  

b) sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 2009, 

c) wniosku Zarz�du co do podziału zysku za rok obrotowy 2009, 

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2009, 

e) sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej FABRYK 

MEBLI „FORTE” S.A w roku obrotowym 2009, 

f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 

obrotowym 2009, oceny pracy Rady Nadzorczej, oceny sprawozda� 

okre�lonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarz�du okre�lonego w pkt. c 

powy�ej. 

7. Powzi�cie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2009, 
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b) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku 

obrotowym 2009, 

c) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009, 

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarz�du z wykonania obowi�zków 

za rok obrotowy 2009, 

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania 

obowi�zków za rok obrotowy 2009, 

f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2009, 

g) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej 

FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2009. 

8. Powzi�cie uchwał w sprawach: 

a) dokonania zmiany Statutu Spółki, 

b) udzielenia Radzie Nadzorczej upowa�nienia do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki, 

c) dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, 

d) dokonania zmian w Regulaminie Walnych Zgromadze�, 

e) powołania Członków Rady Nadzorczej na now� kadencj�, 

f) wyboru Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, 

g) ustalenia terminu pierwszego zebrania nowowybranej Rady 

Nadzorczej. 

9.  Zamkni�cie obrad.  

II. Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Zarz�d Spółki informuje, �e prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj�, 

stosownie do art. 406
1
 KSH, wył�cznie osoby b�d�ce Akcjonariuszami Spółki na 16 

(szesna�cie) dni przed dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 8 czerwca 2010 r. 

(dzie� rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem 

Rejestracji”) pod warunkiem, �e przedstawi� podmiotowi prowadz�cemu ich rachunek 

papierów warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa 

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie do pierwszego dnia powszedniego po Dniu 

Rejestracji, tj. do dnia 9 czerwca 2010r.  
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Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie 

sporz�dzona na podstawie wykazu udost�pnionego przez podmiot prowadz�cy depozyt 

papierów warto�ciowych (Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A.) i zostanie 

wyło�ona w Sekretariacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka, w pokoju nr 4, w godzinach od 8
00

 do 16
00

 przez 3 (trzy) dni powszednie przed 

odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21 - 23 czerwca 2010 r. 

Akcjonariusz Spółki mo�e ��da� przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie poczt�

elektroniczn�, podaj�c adres, na który lista powinna by� wysłana. ��danie powinno zosta�

sporz�dzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione 

do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane za po�rednictwem poczty elektronicznej na 

adres zwz@forte.com.pl w formacie PDF lub JPG. Do ��dania powinny zosta� doł�czone kopie 

dokumentów potwierdzaj�cych to�samo�� Akcjonariusza lub osób działaj�cych w imieniu 

Akcjonariusza, w tym: 

a)     w przypadku Akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� - kopia dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci Akcjonariusza lub 

b)     w przypadku Akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna - kopia odpisu z wła�ciwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

lub 

c) w przypadku zgłoszenia ��dania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa 

podpisana przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego 

dokumentu to�samo�ci pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni� osoba 

fizyczna - kopia odpisu z wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego 

upowa�nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego 

urz�dowego dokumentu to�samo�ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa�nionej do 

reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

2.Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj�cy, co najmniej 1/20 (jedn� dwudziest�) kapitału 

zakładowego Spółki s� uprawnieni do: 
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a) ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia; ��danie takie powinno zosta� zgłoszone Zarz�dowi Spółki nie pó�niej ni�

na 21 (dwadzie�cia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 

najpó�niej do dnia 3 czerwca 2010 r. ��danie powinno by� sporz�dzone w j�zyku 

polskim, zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz�cej proponowanego punktu 

porz�dku obrad; ��danie mo�e zosta� zło�one za po�rednictwem poczty elektronicznej na 

adres zwz@forte.com.pl, b�d� w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07 -300 Ostrów Mazowiecka;  

b) zgłoszenia Spółce, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projektów 

uchwał dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w j�zyku polskim, osobno dla ka�dego projektu 

uchwały, za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres zwz@forte.com.pl, b�d� w 

formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. 

Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

Do ww. ��da� powinny zosta� doł�czone kopie dokumentów potwierdzaj�cych to�samo��

Akcjonariusza lub osób działaj�cych w jego imieniu, w tym:  

a) za�wiadczenie lub �wiadectwo depozytowe wydane przed podmiot prowadz�cy rachunek 

papierów warto�ciowych, na którym zapisane s� akcje Spółki posiadane przez 

Akcjonariusza potwierdzaj�ce, �e jest on faktycznie Akcjonariuszem Spółki oraz fakt, �e 

reprezentuje, on co najmniej 1/20 (jedn� dwudziest�) kapitału zakładowego Spółki,  

b) w przypadku Akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� - kopia dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci Akcjonariusza lub 

c) w przypadku Akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna - kopia odpisu z wła�ciwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 

lub 

d) w przypadku zgłoszenia ��dania przez pełnomocnika - kopia dokumentu podpisana przez 

Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopia 

dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci 

pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni� osoba fizyczna - kopia odpisu z 

wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby 

fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu 
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to�samo�ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa�nionego do reprezentowania 

pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  

Dokumenty potwierdzaj�ce to�samo�� przesyłane drog� elektroniczn� powinny by� równie� w 

formacie PDF lub JPG. 

Ka�dy Akcjonariusz Spółki mo�e podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłasza�

projekty uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Propozycje, o których 

mowa, powinny by� sporz�dzone na pi�mie, w j�zyku polskim, osobno dla ka�dego projektu 

uchwały i zawiera� imi� i nazwisko albo firm� Akcjonariusza oraz projektowan� tre�� uchwały.  

3.Sposób uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa 

głosu 

Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo głosu osobi�cie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz 

inny ni� osoba fizyczna mo�e uczestniczy� w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywa� prawo głosu przez osob� uprawnion� do składania o�wiadcze� woli w jego imieniu 

lub przez pełnomocnika.  

Pełnomocnictwo powinno by� sporz�dzone na pi�mie lub w formie elektronicznej. W 

przypadku udzielenia pełnomocnictwa na pi�mie, nale�y pełnomocnictwo podpisane przez 

Akcjonariusza, b�d� w przypadku Akcjonariuszy innych ni� osoby fizyczne, przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, przesła� na adres Spółki: Sekretariat 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zosta� zło�one najpó�niej w chwili 

podpisywania listy obecno�ci przez Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia.  

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nast�pi� z wykorzystaniem 

formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem 

www.forte.com.pl w zakładce dla inwestorów/zasady ładu korporacyjnego. 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Spółk�, nie pó�niej 

ni� 1 (jeden) dzie� roboczy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 

23 czerwca 2010 r., za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres zwz@forte.com.pl 

poprzez przesłanie na powy�szy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG 
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podpisanego przez Akcjonariusza b�d�, w przypadku Akcjonariuszy innych ni� osoby fizyczne, 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, 

którym przepisy prawa przyznaj� osobowo�� prawn�, wraz z pełnomocnictwem nale�y przesła�

odpis aktualny z wła�ciwego rejestru w formacie PDF lub JPG.��

�

Pełnomocnictwo sporz�dzone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego 

certyfikatu.  

�

Powy�szy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczon�, identyfikacj�

Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikacj� wa�no�ci pełnomocnictwa. Weryfikacja 

mo�e równie� polega� na zwrotnym pytaniu skierowanym elektronicznie lub telefonicznie do 

Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka 

nie mo�e zagwarantowa�, �e b�dzie w stanie zweryfikowa� to�samo�� Akcjonariuszy 

udzielaj�cych pełnomocnictwa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

  

Procedur� powy�sz� stosuje si� odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. 

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielaj�cego pełnomocnictwa, zawiadomienie o 

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera� (jako zał�cznik w 

formacie PDF lub JPG): 

- w przypadku Akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – kopi� dowodu osobistego, paszportu 

lub te� innego urz�dowego dokumentu po�wiadczaj�cego to�samo�� Akcjonariusza; 

- w przypadku Akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nie posiadaj�ca osobowo�ci prawnej) – kopi� odpisu z wła�ciwego rejestru lub 

innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do 

reprezentowania Akcjonariusza oraz kopi� dowodu osobistego, paszportu lub te� innego 

urz�dowego dokumentu po�wiadczaj�cego to�samo�� osób uprawnionych do reprezentowania 

Akcjonariusza podpisanych na pełnomocnictwie. 

W przypadku w�tpliwo�ci, co do prawidłowo�ci kopii wy�ej wymienionych dokumentów, 

Zarz�d Spółki zastrzega sobie prawo do ��dania od pełnomocnika okazania przy sporz�dzeniu 

listy obecno�ci: 

- w przypadku Akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – kopii potwierdzonej za zgodno�� z 

oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upowa�niony do potwierdzania za zgodno�� z 
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oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu to�samo�ci 

Akcjonariusza; 

- w przypadku Akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nie posiadaj�ca osobowo�ci prawnej) – oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodno�� z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upowa�niony do potwierdzania za 

zgodno�� z oryginałem odpisu z wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu. 

Formularz, o którym mowa w art. 402
3  

§ 1 pkt 5 KSH, pozwalaj�cy na wykonywanie prawa 

głosu przez pełnomocnika jest udost�pniony na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl

w zakładce inwestorzy/zasady ładu korporacyjnego. 

Jednocze�nie Zarz�d Spółki informuje, i� w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza 

pełnomocnictwa wraz z instrukcj� do głosowania, Spółka nie b�dzie weryfikowała czy 

pełnomocnicy wykonuj� prawo zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy.        

W zwi�zku z powy�szym, Zarz�d Spółki informuje, �e instrukcja do głosowania powinna by�

przekazana jedynie pełnomocnikowi. 

Statut Spółki nie przewiduje mo�liwo�ci uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 

wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy 

wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje równie�

mo�liwo�ci wykonywania prawa głosu drog� korespondencyjn�. 

4.Dokumentacja dotycz�ca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mo�e uzyska�

pełny tekst dokumentacji, który ma by� przedstawiony na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku 

obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki 

www.forte.com.pl w zakładce inwestorzy/zasady ładu korporacyjnego oraz w Sekretariacie 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07- 300 Ostrów Mazowiecka, w godzinach 

od 8
00

 do 16
00

. 

5.Rejestracja obecno�ci na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
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Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone s� o 

dokonanie rejestracji i pobranie karty uprawniaj�cej do głosowania bezpo�rednio przed sal�

obrad na 30 minut przed rozpocz�ciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Rekomenduje si�, aby osoby uprawnione do uczestnictwa posiadały ze sob� w dniu odbycia 

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wydane imienne za�wiadczenie stanowi�ce 

podstaw� udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

6.Pozostałe informacje

Uwagi Zarz�du Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotycz�ce spraw wprowadzonych do 

porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do 

porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia b�d� dost�pne na stronie internetowej 

Spółki niezwłocznie po ich sporz�dzeniu. 

Informacje dotycz�ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udost�pniane b�d� na stronie 

internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce inwestorzy/zasady ładu korporacyjnego. 

Jednocze�nie Zarz�d Spółki informuje, �e w sprawach nie obj�tych niniejszym ogłoszeniem 

stosuje si� odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w zwi�zku 

z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie si� z powy�szymi regulacjami. 

  

W przypadku pyta� lub w�tpliwo�ci zwi�zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu 

prosimy o kontakt z Sekretariatem ZWZ, tel. (029) 6442188, e-mail: zwz@forte.com.pl. 

III. Zmiany w Statucie Spółki

W zwi�zku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarz�d podaje do wiadomo�ci 

tre�� dotychczas obowi�zuj�cych postanowie� Statutu oraz proponowane zmiany (ad. 8a 

porz�dku obrad). 

I.  § 5 pkt. 5.2.1:  

Obecne brzmienie: 
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„Rada Nadzorcza składa si� z sze�ciu członków. Dwóch Członków Rady Nadzorczej winni 

stanowi� członkowie niezale�ni. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani s� na wspóln�, 

czteroletni� kadencj�. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasaj� najpó�niej z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj�cego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni 

pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej wybiera 

Walne Zgromadzenie spo�ród jej wcze�niej wybranych członków.”  

Proponowane brzmienie: 

„Rada Nadzorcza składa si� z pi�ciu do siedmiu członków. Dwóch Członków Rady Nadzorczej 

winni stanowi� członkowie niezale�ni. Walne Zgromadzenie ustala liczb� Członków Rady 

Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani s� na wspóln�, czteroletni� kadencj�. 

Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasaj� najpó�niej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzaj�cego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy 

kadencji Rady Nadzorczej. Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie 

spo�ród jej wcze�niej wybranych członków.” 


