
 
OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 

 
Zarząd spółki FABRYKI MASZYN OŻARÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Sobowie wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000375894 (dalej: "Spółka"), działając na 
podstawie art. 399 § 1, art. 402 i n. Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") oraz § 10 ust. 2 Statutu 

Spółki, zwołuje na dzień 20 sierpnia 2012 roku na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: 
"Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: Sobów 9, 27-530 Ożarów, z 

następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad.  

5. Przedstawienie przez Zarząd:  

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,  

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.  

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału 

zysku, oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:  
a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,  

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,  

c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 
2011,  

d. podziału zysku za rok obrotowy 2011.  

7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:  
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,  

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,  

c. przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6.,  

d. podziału zysku za rok obrotowy 2011,  

e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 
obrotowym 2011,  

f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 
obrotowym 2011,  

g. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.  
8. Zamknięcie obrad.  

 

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli 

dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie 

będą odebrane przed jego ukończeniem.  

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego 

siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będącego 

notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 

r. Nr 22 poz. 91), w banku lub firmie inwestycyjnej: PKO Bank Polski S.A.  

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane 

przed zakończeniem walnego zgromadzenia.  


