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Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza Equity III TDJ Finanace Sp. z o.o. S.K.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry SA ("Emitent") informuje, że uprawniony Akcjonariusz - Equity III TDJ Finance spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - zgłosił w dniu 22.04.2015 r. projekt uchwały do punktu 7 porządku 
obrad („Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego") Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 
zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 roku. 

W załączeniu do niniejszego komunikatu, Emitent przekazuje zgłoszoną treść projektu uchwały wraz z pełnym 
uzasadnieniem Akcjonariusza, zgodnie z którym, proponowana treść uchwały podyktowana jest interesem 
Emitenta, uwzględniając uwagi akcjonariuszy mniejszościowych, krótką historię działalności Fugo sp. z o.o. oraz 
obecną sytuację rynkową w obszarze działalności Emitenta i służy zagwarantowaniu Emitentowi maksymalnej 
elastyczności w zakresie zrealizowania transakcji nabycia Fugo sp. o.o. 

Materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w tym opublikowana w niniejszym raporcie treść 
projektu uchwały zaproponowana przez Akcjonariusza wraz z opinią Zarządu, są dostępne na stronie 
internetowej spółki.

Podstawa prawna: §38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

15.04.22-wniosek akc jonariusza.pdf

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET INDUSTRY S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

97-300 Piotrków Trybunalski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dmowskiego 38B

(ulica) (numer)

(44) 648-90-00 (44) 648-91-52

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7712790864 100538529

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2015-04-22 Jan Szymik Prezes Zarządu

2015-04-22 Piotr Jarosz Prokurent

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB-W 7 2015ZAMET INDUSTRY S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

2








