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REMOR SOLAR POLSKA SA (11/2022) Wprowadzenie
zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022
roku wraz z projektem uchwały
Raport Bieżący nr 11/2022

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o
wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w Bielsku-Białej,
w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja, przy ul. 3 maja 19, na dzień 30 czerwca 2022 r.
na godz. 09:00,

Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez
Romana Gabrysia (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu
uchwały.

Zawnioskowano następujący punkt porządku obrad:

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenie kapitału
rezerwowego dla nabycia akcji własnych.

W dniu 12 czerwca 2022 r. wpłynął projekt uchwały do tego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz wskazał, że w jego ocenie skup akcji własnych przez Spółkę jest instrumentem pożądanym przez
rynek, gdyż wpływa na poprawę płynności walorów. Ponadto przy braku umorzenia nabytych akcji, daje
Zarządowi możliwości wykorzystania ich w przyszłości w różnych formułach, w szczególności poprzez odsprzedaż
po cenie wyższej od ceny nabycia. Z tego względu wniósł o uwzględnienie takiego punktu w porządku obrad
Zgromadzenia

Zarząd uznał, iż wprowadzi żądaną sprawę jako punkt 13 porządku obrad, w miejsce obecnego punktu
„Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”, który zmienił oznaczenie na punkt 14, umożliwiając tym samym
akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami
uchwał, zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika, a także treść przekazanej propozycji uchwały.
W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 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
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