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N!P:675'0o0-00'5s oGŁosZENlE
W związku z publikacją w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 maja 2020 r, nr
9l pod poz. 21 l30 ogłoszenia o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2O20 r. na godzinę 1l00
Zwyczajnego Walnego Zgronadzenia oraz w związku ż otzymanym od akcjonariusza w
oparciu o an.401 § l kodeksu spółek handlo\ł]ch żądaniem umieszczenia w porządku oblad
dodatkowego puŃtu, Zarząd Polskich Zakładów żbożowych.,PZZ" w Kmkowie S.A.
uzupełnia poządek obrad o dodatkowy puŃt W brzmieniu|
,,Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia
rejestru akcjonariuszy,"

W zwiąku z dodaniem dodatkowego punltu porządek obrad otrzymuje następuiące
brznrienie:
l, otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2, Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3, Stwierdzenię prawidłowości zrvołania Walnego Zgronladzenia oraz .iego zdolności do

podejmowania Uchwał.
4, Wybór komisji skrutacyjnej, uch*,ał i wyborcze.j_
5, Przyięcie porządku obrad.
ń, Prled§la\ł icnic prlcz 7arząd SpóIki:

a) sprawozdania Zarządu spółkiz działalności Spótkiw 20l9 r,

b,} sprawożdania finansowego za okres od 01,01.20l9 t, do 31.12.20l9 r.
c) wniosku *,sprawie podziału zysku Dęfto za 20l9 r.

7, Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wnioskóW z działalności w 20l9 r,

8, Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu spółki z działalności spółki w 20l9,,.
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalDości\ł 20l9 r,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.0I.20l9 r, do ] l,l2,20l9 r-

d) podziału Zysku netto ża rok obrotowy od 01.0l,20l9 r, do ] 1.12,20l9 r-

9, Udzielenie Zarządowi Spółki absolutolium z *,ykonania obowiązków w 20l9 r,
l0. Udżielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obo*,iązków w 20l9 r.

l l. Podjęcie uchwa§ w sprawie zmiany uchwaĘ Walnego Zgromadzenia z dnia l5 stycznia 2020 l,
wyrażającej zgodę na sprzedaź prawa wiecżystego użytkowania grunfur lub prawa rvłasności oraz
§iłasności budynków i budowli znajdrrjących się na działkach Dr 609/30 i ó09/3l objęlych KW
nr KR] P/00209825/9 położonych w Krakowie przy uI. Ładnej. obręb 4 Sródnieście,

12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do
plowadzenia rejestru akcjonariuszy.

13. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
l4. Zamknięcie obrad.
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