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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje o odstąpieniu przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2015 roku, od rozpatrzenia pkt 4 
planowanego porządku obrad ("Wybór Komisji Skrutacyjnej"), usunięciu z porządku obrad punktu 8 
("Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie 
akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz cenę emisyjną tych akcji"), usunięciu z 
porządku obrad punktu 9 ("Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz zmiany Statutu") oraz odstąpieniu od głosowania 
nad wymienionymi punktami 8 i 9 porządku obrad. 

Odstąpienie od Wyboru Komisji Skrutacyjnej nastąpiło z uwagi na liczenie głosów w systemie elektronicznym. 
Usunięcie z ogłoszonego porządku obrad punktów 8 i 9 i odstąpienie od głosowania nad wyżej wymienionymi 
punktami nastąpiło w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w sprawie 
zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A. w dniu 22 
kwietnia 2015 roku.
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