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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Niniejszym Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od p. Sebastiana Buczka (akcjonariusza 
posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) żądanie umieszczenia w porządku obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. sprawy podjęcia uchwały w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji praw do akcji serii D 
oraz akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany 
statutu Spółki, a także sprawy przedstawienia przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody 
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji.

Jednocześnie p. Sebastian Buczek zgłosił projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 
dzień 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad ww. walnego zgromadzenia (zawierającą nowy 
porządek obrad) oraz ww. emisję akcji. 

Otrzymane projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: 
- § 19 ust. 1 pkt 3 i 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;
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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