
Postanowienia Statutu Aquanet Spółka Akcyjna w dotychczasowym brzmieniu  

wraz z treścią proponowanych zmian, objętych porządkiem obrad  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet Spółka Akcyjna, 

zwołanego na dzień 17 marca 2021 roku 

 

 

 
Mając na uwadze przygotowania Spółki do przejęcia zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi 

na terenie Miasta Poznania przy wykorzystaniu systemu kanalizacji deszczowej oraz zmiany przepisów 

prawnych w Ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1526 z późn. zm.) związanych z dematerializacją akcji, Zarząd Spółki przedkłada Walnemu 

Zgromadzeniu dotychczasowe postanowienia oraz treść proponowanych zmian do Statutu Spółki. 

 

I. Zmiana związana z przejęciem przez Spółkę zarządzania wodami opadowymi 

i roztopowymi na terenie Miasta Poznania przy wykorzystaniu systemu kanalizacji 

deszczowej 
 

1. Zmiana brzmienia § 7 ust. 3  - wykreślenie słów „w systemie kanalizacji ogólnospławnej” 

 

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3: 

„3. Spółka realizuje, na podstawie decyzji właściwych organów, zadania własne Gmin Akcjonariuszy 

Spółki w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym odbioru i zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych w systemie kanalizacji ogólnospławnej.”  

 

Nowe brzmienie § 7 ust. 3: 

„3. Spółka realizuje, na podstawie decyzji właściwych organów, zadania własne Gmin Akcjonariuszy 

Spółki w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym odbioru i zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych.”  

 

II. Zmiany będące następstwem zmian wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych 

związanych z dematerializacją akcji 

 

1. Dodanie w § 18 ust. 5 w brzmieniu: 

 
„5. Wypłata dywidendy i innych zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy będzie następować bez 

pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 

 

2. Zmiana brzmienia § 19 ust. 3  

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3: 

„3. Akcjonariusz będący posiadaczem akcji imiennych, zamierzający zbyć swoje akcje, zawiadamia 

o tym Radę Nadzorczą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, podając liczbę akcji 

przeznaczonych do zbycia, cenę zbycia, proponowany termin płatności, osobę proponowanego nabywcy 

i datę planowanego zbycia, która powinna być wyznaczona na dzień przypadający nie wcześniej niż po 

upływie 2 miesięcy od daty wysłania powyższego zawiadomienia.” 

 

Nowe brzmienie § 19 ust. 3 

„3. Akcjonariusz zarejestrowany w rejestrze akcjonariuszy jako posiadacz akcji imiennych, 

zamierzający zbyć swoje akcje, zawiadamia o tym Radę Nadzorczą listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, podając liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, cenę zbycia, proponowany 

termin płatności, osobę proponowanego nabywcy i datę planowanego zbycia, która powinna być 

wyznaczona na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od daty wysłania 

powyższego zawiadomienia.” 

 



 

 

3. Dodanie w § 19 ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Do skutecznego nabycia akcji bądź ustanowienia na niej ograniczonego prawa rzeczowego – z 

zastrzeżeniem art. 3289 §2 Kodeksu spółek handlowych – konieczny jest wpis w rejestrze akcjonariuszy. 

 

4. Zmiana brzmienia § 37 ust. 3  

 

Dotychczasowe brzmienie § 37 ust. 3: 

„3. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych 

pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień 

wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą 

kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio 

wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.” 

 

Nowe brzmienie § 37 ust. 3: 

„3.Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych 

pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień 

wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki 

nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na 

adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą Akcjonariusza na wskazany przez 

niego inny adres poczty elektronicznej.” 

  

5. Dodanie w § 37 ust. 4 w brzmieniu: 

 

„4. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podlega zamieszczeniu również na stronie 

internetowej Spółki.” 

 


