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Uzupełnienie porz ądku obrad ZWZ Mewa S.A.   

 
  Zarząd Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS:82806 
(„Spółka”), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) i  §23 ust 1 
Statutu Spółki ogłasza uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mewa  S.A. 
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Biłgoraju, przy ul. 
Krzeszowskiej 62. 

 
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy zmienia się 
następująco: 

1. Po punkcie 7 porządku obrad w brzmieniu: 

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2009 
b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i GK  za rok obrotowy 2009 
c) podziału zysku Spółki za 2009 r. 

a) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków w 2009 r. 

b) określenia warunków i trybu umorzenia akcji  oraz upowaŜnienia Zarządu do nabycia 
akcji własnych Spółki celem ich późniejszego umorzenia 

c) zmiany Statutu Spółki 
 
dodaje się punkt 8 o następującej treści: 
 
Podjęcie uchwał na podstawie art. 393 pkt 2 KSH w sprawie pociągnięcia do 
odpowiedzialności na podstawie art. 483 §1KSH i dochodzenie przez Spółkę roszczeń o 
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Panią Dorotę Kenicer – 
Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Józefa Kiszkę – Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

2. Dotychczasowy punkt 8  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia otrzymuje  numer 9. 

 W związku z Ŝądaniem akcjonariuszy złoŜonym Spółce w trybie art. 401 § 1 Zarząd ogłasza 
przekazane projekty uchwał dotyczące  punktu 8 porządku obrad: 

 
Uchwała Nr 24/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju 

z dnia 25 czerwca 2010 r. 
w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkowi Zarządu 
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 483 § 1 i art. 393 pkt 2  
Kodeksu spółek handlowych postanawia dochodzić przeciwko Pani Dorocie Kenicer – 
Prezesowi Zarządu wszelkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy 
sprawowaniu zarządu przez wyŜej wymienioną, w szczególności w związku z 
działalnością na szkodę spółki zaleŜnej GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 

Uchwała Nr 25/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 

w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkowi Zarządu 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 483 § 1 i art. 393 pkt 2  
Kodeksu spółek handlowych postanawia dochodzić przeciwko Panu Józefowi Kiszce  – 
Wiceprezesowi Zarządu wszelkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce 
przy sprawowaniu zarządu przez wyŜej wymienionego, w szczególności w związku z 
działalnością na szkodę spółki zaleŜnej GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 

 
 
 


