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Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), przekazuje niniejszym w
załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca
2018 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w
kapitale zakładowym, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się”, a ponadto przekazuje treść dokumentów, które były przedmiotem głosowania.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
a) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał,
b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia jednego punktu porządku obrad - wyboru Komisji
Skrutacyjnej i Wnioskowej
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9 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. poz. 757).
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Treść podjętych uc hwał na WZA w dniu 25.06.2018 roku

SPRAWOZDANIE_finansowe_za_rok_2017.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2017
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Sprawozdanie zarządu za rok 2017
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