
Treść uchwał podjętych na ZWZA CERABUD S.A. 

w dniu 10-07-2012 roku 

 

Uchwała nr 1/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 lipca  2012 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Marciniaka.   ---------------- 
 
Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 1/2012 
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000 
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09% 
Łączna liczba ważnych głosów: 800.000 
Łączna liczba nieważnych głosów: 0 
Liczba głosów „za”: 800.000 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Do uchwały nr 1/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 2/2012 

 Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 

lipca  2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]  

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym 

przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści 

ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 12 czerwca 2012 roku :  ------  

 zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej 
Spółki (http://www.cerabud.pl ),    ------------------------------------------------------------------------------ 

 zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 
8/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA”,  --------------------------- 

 w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami 
właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 22/2012 „Zwołanie 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud  SA”.   -----------------------------------------------------------
----------- 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.    ------------------------------------------------- 

http://www.cerabud.pl/


Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 2/2012 
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000 
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09% 
Łączna liczba ważnych głosów: 800.000 
Łączna liczba nieważnych głosów: 0 
Liczba głosów „za”: 800.000 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Do uchwały nr 2/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 
 

 
UCHWAŁA Nr 3/2012 

Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 lipca 
2012 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zawiesić obrady do dnia 16 lipca 2012 roku do godziny 
15:00. 

 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 3/2012 
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000 
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09% 
Łączna liczba ważnych głosów: 800.000 
Łączna liczba nieważnych głosów: 0 
Liczba głosów „za”: 800.000 
Liczba głosów „przeciw”: 0 
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
Do uchwały nr 3/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 


