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Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.
Spółka:

Eurosystem Spółka Akcyjna

Numer:

15/2014

Data:

2014-10-28 11:48:40

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października
2014 roku

Treść:
Zarząd EUROSYSTEM SA przekazuje w załączeniu treść uchwał wraz z wynikami
głosowań, podjętych przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt. 7-9 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect."

https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R8... 2014-10-28
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Informacja w
Przejdź do listy raportów
sprawie sposobu
Drukuj potwierdzenie
publikacji raportów
bieżących i
okresowych
przekazywanych systemem EBI

Krzysztof GRĘBOWICZ,
prezes Zarządu

W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu
(treść poniżej) Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie SA uprzejmie
Krzysztof KOZIELSKI,
informuje, że począwszy od dnia 23.10.2014
r. raporty bieżące i okresowe przekazywane
wiceprezes Zarządu
przez emitentów z wykorzystaniem systemu
EBI publikowane są na stronach
Login
ktg@eurosystem.com.pl
internetowych rynku NewConnect
(http://www.newconnect.pl/ ) oraz rynku
Catalyst (http://www.gpwcatalyst.pl ). Lista raportów będzie na bieżąco aktualizowana w
dni robocze, w godzinach: 7:00 – 19:00.
Jednocześnie informujemy, że raporty archiwalne opublikowane przez emitentów z
wykorzystaniem systemu EBI do dnia 22.10.2014 r. dostępne są na stronie internetowej
www.GPWInfoStrefa.pl .
O zmianach w zakresie technicznych warunków wypełniania obowiązków informacyjnych
przez emitentów których instrumenty finansowe są wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu na rynku NewConnect i do alternatywnego systemu obrotu na rynkach
Catalyst organizowanych przez GPW i BondSpot S.A., powiadomimy Państwa w odrębnym
komunikacie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Rynku Kasowego GPW, tel: 22
537 75 82, 22 537 71 36, 22 537 73 16, 22 537 77 62.
Information on the manner of publication of current and periodic reports with the
use of EIB system
In accordance with previous announcement (please see the content below), the Warsaw
Stock Exchange hereby informs EIB operators, that as of 23 October 2014, current and
periodic reports disclosed by the Issuers with the use of EIB system, are being published on
the websites of NewConnect Market (http://www.newconnect.pl/ ) and Catalyst Market
(http://www.gpwcatalyst.pl ). The list of reports will be continually updated on working
days between 7:00 am and 7:00 pm.
At the same time, we point out that archives of reports published by the Issuers via EIB
system until 22 October 2014, are available on www.GPWInfoStrefa.pl
Any changes in the technical manner of complying with disclosure requirements by the
Issuers whose financial instruments are introduced to the alternative trading system on the
NewConnect market and the alternative trading system on Catalyst markets organized by
the WSE and BondSpot SA, will be notified in a separate announcement.
In case of any questions, please contact the WSE Cash Market Department at + 48 22 537
75 82, +48 22 537 71 36, + 48 22 537 73 16 or +48 22 537 77 62

https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R8... 2014-10-28
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Informacja w sprawie utrudnień w publikacji raportów
przekazywanych systemem EBI

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA informuje, że w chwili obecnej brak jest
możliwości publikacji na stronach internetowych GPW: www.newconnect.pl
i
www.gpwcatalyst.pl raportów emitentów, których instrumenty finansowe są wprowadzone
do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect i do alternatywnego systemu
obrotu na rynkach Catalyst organizowanych przez GPW i BondSpot S.A. W chwili obecnej
raporty bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów z wykorzystaniem systemu EBI
nie są widoczne na wskazanych wyżej stronach internetowych.
Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu przekazywania przez emitentów
raportów poprzez system EBI nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Giełda niezwłocznie
poinformuje o tym fakcie odrębnym komunikatem.

Information on difficulties in the publication of reports disclosed via EIB system
The Warsaw Stock Exchange hereby informs EIB operators that currently there is no
possibility
of
publication
on
WSE
websites:
www.newconnect.pl
and
www.gpwcatalyst.pl of reports of Issuers whose financial instruments are introduced to
the alternative trading system on the NewConnect market and the alternative trading
system on Catalyst markets organized by the WSE and BondSpot SA. At present, current
and periodic reports submitted by the Issuers with the use of the EIB system, do not
appear on abovementioned websites. The proper functioning of the EIB system will be
restored as quickly as possible. Exchange shall immediately notify this fact in a separate
message.

Tryb testowy
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UCHWAŁA NR 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w
Chorzowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność
głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 28 października 2014 roku. -------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.396.000 (dwa miliony
trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 55,48% (pięćdziesiąt pięć i
czterdzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, ---------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów – 4.385.000 (cztery miliony trzysta
osiemdziesiąt pięć tysięcy), ----------------------------------------------------------------------- liczba głosów „za” - 4.385.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć
tysięcy), ------------------------------------------------------------------------------------------------ liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ---------------------------------------------------- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). ------------------------------------UCHWAŁA NR 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ---------------------------- Krzysztof Grębowicz,-------------------------------------------------------------------------------- Krzysztof Kozielski.---------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.396.000 (dwa miliony
trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 55,48% (pięćdziesiąt pięć i
czterdzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, ---------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów – 4.385.000 (cztery miliony trzysta
osiemdziesiąt pięć tysięcy), -----------------------------------------------------------------------
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- liczba głosów „za” - 4.385.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć
tysięcy), ------------------------------------------------------------------------------------------------ liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ---------------------------------------------------- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------UCHWAŁA NR 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2014 r.
w
sprawie:
wyboru
przewodniczącego
Nadzwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 października 2014 roku - pana Krzysztofa
Grębowicza. -------------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
następującym stosunkiem głosów: ------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.396.000 (dwa miliony
trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 55,48% (pięćdziesiąt pięć i
czterdzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, ---------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów – 4.385.000 (cztery miliony trzysta
osiemdziesiąt pięć tysięcy), ----------------------------------------------------------------------- liczba głosów „za” - 4.385.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć
tysięcy), ------------------------------------------------------------------------------------------------ liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ---------------------------------------------------- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------UCHWAŁA NR 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------------------§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dniu 28 października 2014 roku w następującym brzmieniu: ------------1. Otwarcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------Strona 2 z 3

5. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia
uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------6. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------7. Powzięcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.------------------------------8. Zamknięcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.396.000 (dwa miliony
trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 55,48% (pięćdziesiąt pięć i
czterdzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, ---------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów – 4.385.000 (cztery miliony trzysta
osiemdziesiąt pięć tysięcy), ----------------------------------------------------------------------- liczba głosów „za” - 4.385.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć
tysięcy), ------------------------------------------------------------------------------------------------ liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ---------------------------------------------------- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). ------------------------------------UCHWAŁA NR 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości. --------------------------------------------------------Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Eurosystem S.A. z siedzibą w Chorzowie
aprobuje zarówno co do zasady jak i co do warunków sprzedaży wyrażoną przez Radę
Nadzorczą w uchwale z dnia 17 października 2014 roku (która to uchwała podjęta została
przez Radę Nadzorczą zgodnie z treścią § 27 Statutu SA Eurosystem ) zgodę na sprzedaż
przez Zarząd Spółki Eurosystem S.A. nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul.
Armii Krajowej 9A.§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.396.000 (dwa miliony
trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 55,48% (pięćdziesiąt pięć i
czterdzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, ---------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów – 4.385.000 (cztery miliony trzysta
osiemdziesiąt pięć tysięcy), ----------------------------------------------------------------------- liczba głosów „za” - 4.385.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć
tysięcy), ------------------------------------------------------------------------------------------------ liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ---------------------------------------------------- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -------------------------------------
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