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Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał. 

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 
dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2018 roku, otrzymał od Akcjonariusza: TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 
(KRS 0000519817), wniosek zawierający żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, wraz ze zgłoszeniem projektów 
uchwał oraz ich uzasadnieniem. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) – 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757), Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do 
niniejszego raportu:
- treść otrzymanego wniosku wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał oraz ich uzasadnieniem,
- porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych w związku z powyższym wnioskiem akcjonariusza.

Załączniki

Plik Opis

2018.06.07_ZAMET_Wniosek akcjonariusza.pdf
Wniosek akc jonariusza oraz treść zgłoszonych projektów uchwał wraz 
z ich uzasadnieniem (projekty uchwał do uzupełnionego, 14 punktu 
porządku obrad ZWZ Spółki).

2018.06.07_ZAMET_Uzupełniony porządek obrad ZWZ.pdf
Porządek obrad ZWZ Zamet zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 
roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na żądanie 
akc jonariusza: TDJ Equity III Sp. z o.o.
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Piotrków Trybunalski, dnia 7 czerwca 2018 r. 

 

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757). 

 

Porządek obrad 

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godz. 12:00 

w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51. 
 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na żądanie akcjonariusza: TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w 

Katowicach (KRS 0000519817) 

 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”). 

2. Wybór Przewodniczącego. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2017. 

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności 

Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, 

sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku 

za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego 

zatwierdzenia. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz 

podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz 

podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

11. Rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz podjęcie 

uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 

2017 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółkii 

15. Zamknięcie obrad ZWZ. 

 

 

i Punkt porządku obrad, wprowadzony na wniosek akcjonariusza: TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000519817), doręczony 
w dniu 7 czerwca 2018 r. 

 
 
 

                                                      


