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REMOR SOLAR POLSKA SA (18/2020) Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Raport Bieżący nr 18/2020

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 r., w
obecności notariusza Konrada Małachwieja z Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka
Cywilna w Bielsku-Białej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad, nie było
przypadku, w którym nie podjęto uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do
żadnej z uchwał.

Walne Zgromadzenie dokonało również zmian Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje treść wszystkich
zmian. Zmiany Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymagają rejestracji przez Sąd.

- Obecna treść §20 ust. 1:

„Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na wspólna kadencję.”

- Uchwalona treść §20 ust. 1:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję.”

- Uchwalona treść §20 ust. 6 (dodanie):

„W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza
uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku
każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.
Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków
Rady.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz



COPYRIGHT

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym
Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie
na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu,
poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez
ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.


