
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SKK S.A . 
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2020 ROKU 

 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2. Przedstawienie porządku obrad, 

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych 
uchwał, 

5. Rozpatrzenie: 

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,  

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 

- wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019, 

- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 

6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
2019, 

7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 

8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019, 

9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2019. 

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków w roku obrotowym 2019, 

11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, 

12. Powzięcie uchwały w sprawie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, 

13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego 
Spółki za rok 2020, 

14. Wolne wnioski, 

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

  

Zarząd uprzejmie informuje, że konieczność dokonania zmian w statucie Spółki wynika głównie z wejścia 

w życie ustawy z dnia 30.08.2019 o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1798 ze zm.). Przewiduje ona przymusową dematerializację akcji wszystkich 

spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od dnia 

1.01.2021 utracą moc wystawione przez Spółkę dokumenty akcji oraz wpisy w prowadzonej przez Zarząd 

księdze akcji imiennych. Począwszy od tej daty za akcjonariuszy Spółki będą uważane jedynie osoby 

wpisane do elektronicznego rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez - wskazany w uchwale Walnego 

Zgromadzenia - bank lub dom maklerski. W szczególności do udziału w Walnych Zgromadzeniach 

odbywanych po dniu 1.01.2021 będą dopuszczone wyłącznie osoby legitymujące się świadectwem 



rejestrowym wystawionym przez podmiot prowadzący rejestr. Podobnie przejście praw udziałowych 

będzie skuteczne dopiero z momentem dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Strony umowy 

sprzedaży akcji lub spadkobiercy akcjonariusza zobowiązane będą niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej 

zmianie podmiot prowadzący rejestr. Szczegóły wprowadzanych zmian znajdziecie Państwo 

w załączonym do niniejszego zaproszenia wyciągu z ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych. 

 

Jednocześnie Zarząd przypomina, że zgodnie z art. 412 § 1, 4121 § 1 oraz 4122 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 

        

  

Z wyrazami szacunku, 

 

Karol Kołt 
Prezes Zarządu 

 
 
 


