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UCHWAŁY  NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA   
PRAGMA  FAKTORING  S.A.  Z DNIA  5  WRZE ŚNIA  2011r. 

 

 

 
Uchwała nr 1 

 z dnia pi ątego wrze śnia dwa tysi ące jedenastego roku (05-09-2011 r.)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 
w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zgromadzenia 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jerzego 
Sagana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  
 
 

 
Uchwała nr 2 

z dnia  pi ątego wrze śnia dwa tysi ące jedenastego roku (05-09-2011 r.)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 
w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad 

 
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. przyjmuje 
następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------  

1) Wybór Przewodniczącego. ----------------------------------------------------------------  
2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------  
3) Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------  
4) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia na dywidendę zysku z lat 2006 

– 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------  
5) Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  
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Uchwała nr 3  

z dnia  pi ątego wrze śnia dwa tysi ące jedenastego roku (05-09-2011 r.)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 
w sprawie przeznaczenia na dywidend ę zysku z lat 2006 – 2010. 

 

§ 1 
Działając na podstawie art. 348 § 1, art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 
10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się 
z rekomendacją Rady Nadzorczej: -------------------------------------------------------------------  

1) przenosi z kapitału zapasowego kwotę 10 494 571,90 zł zysku Spółki z lat 
2006 – 2010 i przeznacza ją do podziału między Akcjonariuszy. -------------------  

2) wyłącza się z prawa do otrzymania dywidendy 934 090 akcji własnych 
posiadanych przez Spółkę. --------------------------------------------------------------------  

3) Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 4,09 zł. ----  
4) Ustala się dzień dywidendy na 16 września 2011r. -------------------------------------  
5) Ustala się termin wypłaty dywidendy na 30 września 2011r. -------------------------  

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

 


