
Raport Bieżący nr 23/2015 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 21 maja 2015 roku oraz 

ogłoszenie przerwy w obradach  

Zarząd Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje treść uchwał 

podjętych na ZWZ Spółki w dniu 21 maja 2015 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ 

Spółki podjęło uchwałę w sprawie przerwy w obradach do dnia 17 czerwca 2015 roku do godziny 

14:00. 

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą: 

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 maja 2015 roku 

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w 

Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje 

wyboru przewodniczącego dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Pana Janusza 

Wójcika.  

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.418.534 akcji, z których oddano 

ważne głosy – reprezentujący 12.418.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,85% 

tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.418.534 ważnych głosów; w głosowaniu 

tajnym oddano następujące głosy:   

- za: 12.418.534,   

- przeciw: 0,  

- wstrzymujące się: 0.  

Prezes Zarządu Spółki – Pani Edyta Lesiak stwierdziła, że uchwała nr 1 została podjęta.  

 

 

 



Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą: 

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 maja 2015 roku 

w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia 

 

1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w 

Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych zarządza 

przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 17 czerwca 2015 do godz. 14:00 Obrady 

Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w siedzibie Spółki.  

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 12.418.534 akcji, z których oddano 

ważne głosy – reprezentujący 12.418.534/19.450.000 części kapitału zakładowego, to jest 63,85% 

tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 12.418.534 ważnych głosów; w głosowaniu 

oddano następujące głosy:   

- za: 12.418.534,   

- przeciw: 0,  

- wstrzymujące się: 0.  

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta.  

 

Podstawa prawna: § 4 ust 2. pkt 6) oraz 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect". 

 

Osoba reprezentująca spółkę:  

Edyta Lesiak – Prezes Zarządu  

 


