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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na
dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00, w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, w tym Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin Dotyczący Szczegółowych Zasad”).
Niniejszy Regulamin Dotyczący Szczegółowych Zasad, wraz z Regulaminem Walnego Zgromadzenia jest
również dostępny na stronie internetowej Emitenta: https://famur.com/lad-korporacyjny
Nadto, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje treść projektów uchwał oraz
dokumentów, które mają być przedmiotem obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie
internetowej Emitenta pod adresem: https://famur.com/walne-zgromadzenie
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).
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Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
na dzień 22 czerwca 2021 roku, godz. 12:00
Zarząd Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Armii Krajowej 51, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048716, o kapitale zakładowym w wysokości 5.747.632,12
zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) w związku z art. 402(2) Kodeks spółek
handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r., na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Walne
Zgromadzenie), które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51 (siedziba FAMUR S.A.), z możliwością
uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z następującym
porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
Wybór Przewodniczącego.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności
Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału
zysku za rok obrotowy 2020, a także z oceny sytuacji Spółki.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie
jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz podjęcie uchwały w sprawie jego
zatwierdzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020
oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
obowiązków w 2020 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad ZWZ.

Uzasadnienie do projektów uchwał:
Pkt. 2 porządku obrad
Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Pkt. 4 porządku obrad
Uchwała ma charakter proceduralny.
Pkt. 7, 8, 9, 10 porządku obrad
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).
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Pkt. 11 porządku obrad
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 395).
Pkt. 12 porządku obrad
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 385).
Pkt. 13 porządku obrad
Podjęcie uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 392).

Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
1.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć
osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 czerwca 2021 r.
W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na
okaziciela FAMUR S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna
zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i ich
posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.

2.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia
jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie
później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w
porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki
pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na
adres: famur@famur.com.pl.
Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego
formularza pobranego ze strony internetowej Spółki – http://www.famur.com, przy czym w przypadku
skorzystania z drogi elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych
dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny
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formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby
fizyczne.
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą
przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i
posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego
przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu
osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku
pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu
osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
pełnomocnika.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z
żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci
właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć
odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności
przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub
akcjonariuszy.
Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki –
http://www.famur.com.
3.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad.
Projekty uchwał powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem 40-698
Katowice, ul. Armii Krajowej 51 lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na adres:
famur@famur.com.pl . Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod
adresem: http://www.famur.com.
Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i
podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku
skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich
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załączonych dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie
na stronie internetowej Spółki http://www.famur.com. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono
odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż
osoby fizyczne.
Akcjonariusz lub akcjonariusze wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał powinien przedstawić dokumenty
potwierdzające tożsamość oraz uprawnienie do dokonania wymienionej czynności, w szczególności:
1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i
posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa
podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz
kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w
przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika
oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do
reprezentowania pełnomocnika.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z
żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci
właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć
odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności
przesłanych dokumentów.
4.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

a)

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
FAMUR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno
być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać
aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem
podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może:
− udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (z zastrzeżeniem, iż
stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli pełnomocnikiem jest członek
zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub
spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);
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−

reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza.
Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych,
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
rachunków.
b) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym
Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady
Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym,
Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
c) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie
internetowej Spółki pod adresem: http://www.famur.com. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w
tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://www.famur.com, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, na adres mailowy: famur@famur.com.pl . Pełnomocnictwo udzielone w postaci
elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo
sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków
prawnych.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu
e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez
akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed
notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku
złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu nie zweryfikowanego i
potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów
osobistych akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza – osoby prawnej kopie dokumentów
określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego
reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć
przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować
akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie: http://www.famur.com), musi doręczyć formularz
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która
wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej
podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną
uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. Korzystanie z
formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem
oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z
formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób
jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
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6.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
a)

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Platforma
informatyczna umożliwia dwustronną, werbalną komunikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika z
Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy korzystający z
możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji,
realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego
Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki:
famur@famur.com.pl.
Na 7 dni (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce
na adres poczty elektronicznej Spółki: famur@famur.com.pl:
a.
wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, w formacie PDF, o zamiarze uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone
zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia („Oświadczenie”),
b.
skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację
akcjonariusza, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W
przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą
prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z
wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest
przedstawienie tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego,
c.
w przypadku ustanowienia przez akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika,
skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie,
który umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub
paszportu oraz numeru PESEL. W zakresie formy pełnomocnictwa zastosowanie mają
postanowienia wskazane w pkt 5, powyżej.
Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza,
który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka
może kontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane
kontaktowe wskazane w Oświadczeniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka
wystąpi do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich
niewyjaśnienia w tym terminie, Spółka może odmówić akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą,
umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
zawiadamiając akcjonariusza o tym fakcie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na adres email
podany w Oświadczeniu.
Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa,
Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż na 1 dzień (do godziny 16:00) przed
Walnym Zgromadzeniem, na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową
instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane dostępowe oraz inne
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powiązane informacje przesłane zostaną w zabezpieczonym pliku, a hasło niezbędne do jego otwarcia
będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany Oświadczeniu.
Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, komunikowania się z
Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym
przechowywaniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym danych dostępowych leżą wyłącznie po
stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad
Walnego Zgromadzenia i udziału w nim akcjonariusza lub jego pełnomocnika przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące. Wymagania techniczne platformy
informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
b) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania
głosu jak akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na Sali obrad Walnego Zgromadzenia.
Sposobem dwustronnej komunikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w
czasie rzeczywistym będzie komunikacja werbalna.
c)

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej

Nie przewidziano możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do głosowania
jak Akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka
zapewni możliwość oddawania głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, w sposób
umożliwiający głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji, a przy głosowaniu tajnym, zapewni
wyeliminowanie możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy.
7.

Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał,
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego
Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki http://www.famur.com. Dokumenty te są niezwłocznie
aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba
uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie
Spółki pod adresem 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, w godzinach 9.00 – 15.00, od poniedziałku do
piątku.
Wszelkie opinie, uzasadnienia i komentarze Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stornie internetowej Spółki,
niezwłocznie po ich sporządzeniu.
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8.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem 40-698
Katowice, ul. Armii Krajowej 51 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista
powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w
formacie „PDF” i przesłane na adres famur@famur.com.pl . Do żądania powinny zostać dołączone kopie
dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie
świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu
spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki).
Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz
sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu.

9.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i
miejscu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad
Walnego Zgromadzenia.
W przypadku podmiotów/osób, które przesłały Spółce wypełnione Oświadczenie, rejestracja na Walne
Zgromadzenie będzie przebiegała w ten sposób, że przy użyciu otrzymanych wcześniej danych dostępowych
podmioty/osoby te nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia
zalogują się do platformy informatycznej umożliwiającej głosowanie zdalne oraz komunikację werbalną z
salą obrad.

10. Elektroniczna komunikacja akcjonariusza ze Spółką
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniu,
akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W
szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania oraz przesyłać zawiadomienia i
dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
wskazanego adresu e-mail: famur@famur.com.pl .
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich
wykorzystaniem.
W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale
sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język
polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do
Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w
formacie „PDF”.
11. Inne
W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym
ogłoszeniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu
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spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. oraz Regulaminu
dotyczącego szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków
komunikacji elektronicznej.
12. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego
Zgromadzenia
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 574.763.212 akcji dających łącznie 574.763.212 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1) 432.460.830 akcji zwykłych, na okaziciela serii A, dających łącznie 432.460.830 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki;
2) 49.039.170 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, dających łącznie 49.039.170 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki;
3) 4.970.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C, dających łącznie 4.970.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki;
4) 43.677.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D dających łącznie 43.677.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki;
5) 29.293.500 akcji zwykłych, na okaziciela serii E, dających łącznie 29.293.500 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki;
6) 15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, dających łącznie 15.322.712 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.

Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowią:
1. Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
2. Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
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Załącznik 1.
Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
OŚWIADCZENIE
Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki ___________________ z
siedzibą w _____________ („dalej” Spółka):
__________________________________________________________________________________
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)
niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na
dzień _________________ roku, godz. ___________ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
1.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie
osobiście*/ Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej
formie poprzez Pełnomocnika*

2.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce
dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.* /Oświadczam, iż
jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że
będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.*

3.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji ________________, która zostanie
wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej *:
Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________
PESEL: _____________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego/paszportu*: _____________________________________________________
Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _________________________________
Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _______________________________________
Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*
________________________

________________________

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejscowość i data

miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić
Załącznik 2.
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Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
1.

Sprawny komputer wyposażony w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną przeglądarką internetową
(rekomendowane: Chrome v.: 78.0.3904 i nowsze oraz Mozilla Firefox v.:70.0 i nowsze).

2.

System operacyjny Microsoft Windows – rekomendowany Windows 10,

3.

Łącze internetowe o przepustowości minimum 1 Mb/s; rekomendowane powyżej 5Mb/s
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Załącznik nr 1 do
uchwały nr 579/XIII/2020
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 29 maja 2020 roku

REGULAMIN
DOTYCZĄCY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTYWANIU
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
SPÓŁKI FAMUR S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

§1
ZAKRES
1.
2.

3.

Niniejszy Regulamin określa zasady zwołania, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne
Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 – 2 Kodeksu spółek handlowych.
Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 –
2 Kodeksu spółek handlowych, odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki,
Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek
handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
§2
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Akcjonariusz – Akcjonariusz Spółki,
b) Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15),
c) Regulamin – niniejszy dokument stanowiący Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej Spółki FAMUR S.A. z
siedzibą w Katowicach, przyjęty na podstawie art. 4065 §3 Kodeksu spółek handlowych,
d) Regulamin Walnego Zgromadzenia – Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
e) Spółka – FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach,
f) Statut – statut Spółki,
g) Walne Zgromadzenie – Zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
§3
UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU
1.
2.
3.

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, postanawia zwołujący to
zgromadzenie.
Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności:
1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wszystkie osoby uczestniczące w
Walnym Zgromadzeniu będą mogły wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;

4.

5.

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego
Zgromadzenia.
Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się przy wykorzystaniu technologii i
środków zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa
specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1
powyżej, obowiązani są zgłosić ten zamiar przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób
opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz spełnić określone w
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagania techniczne.
§4
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI

1.

2.

W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających Akcjonariuszom,
biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do
czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności
odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek
awarii lub zakłóceń na łączach i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku
Do punktu 2 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z
siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią … na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
Do punktu 4 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym
składzie: …
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020,
obejmujące:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 2 124 mln zł;
rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto
w wysokości 169 mln zł;
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
wykazujące całkowity dochód w wysokości 169 mln zł;
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 169 mln zł;
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 mln zł;
informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje
objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
Do punktu 8 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020
zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne
głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów,
co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
Do punktu 9 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3
statutu spółki FAMUR S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki
osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 169 544 171,88 zł zostanie
przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
Do punktu 10 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy 2020, obejmujące:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 2 492 mln zł;
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk
netto w wysokości 190 mln zł;

-

sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
wykazujące całkowity dochód w wysokości 173 mln zł;
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171 mln zł;
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 297 mln zł,
informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje
objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
Do punktu 11 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania
obowiązków Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży krajowej Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu z
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Surface w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co

stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia
2020r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi
Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie ZajączkowskiejEjsymont – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej – Członkowi
Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi – Członkowi
Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
Do punktu 12 porządku obrad:

w sprawie:

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH
powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ….
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

w sprawie:

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH
powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie:
powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH
powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

w sprawie:

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH
powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

w sprawie:

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH
powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

w sprawie:

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH
powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy
i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co
stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.
Do punktu 13 porządku obrad:

w sprawie:

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 roku
ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1
Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady
Nadzorczej kolejnej kadencji na dotychczasowym poziomie tj. Członkowie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. otrzymywać
będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu FAMUR S.A. otrzymują
dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne
głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów,
co stanowiło …% głosów oddanych, głosów
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Uchwała nr 58/2021
Zarządu FAMUR S.A.
podjęta w trybie
głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
w dniu 30 marca 2021 r.
w sprawie: rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki niewypłacania
dywidendy za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
§1
1. Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną w polskim górnictwie węgla energetycznego,
utrzymującą się niepewność na globalnych rynkach w wyniku kryzysu COVID-19, a także plany
inwestycyjne w rozwój nowego segmentu odnawialnych źródeł energii jak i inne potencjalne
projekty dywersyfikacyjne, Zarząd Spółki Famur S.A. stoi na stanowisku, iż uzasadnione i
racjonalne jest zatrzymanie zysku Spółki za rok 2020 i zaniechanie wypłaty dywidendy za rok
2020, w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Spółki w wymagającym okresie transformacji
polskiego górnictwa oraz zapewnienia finansowania projektów dywersyfikacyjnych niezbędnych
dla dalszego rozwoju Grupy FAMUR.
2. Mając na uwadze powyższe Zarząd Famur S.A. rekomenduje by przeznaczyć zysk za rok
obrotowy 2020 w kwocie 169 544 171,88 zł w całości na kapitał zapasowy.
3. Rekomendacja zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej Spółki. Ostateczną decyzję
dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Uchwałę niniejsza podjęto jednomyślnie.

§3

1/1

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FAMUR S.A.
DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO,
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ
PROPOZYCJI ZARZĄDU DOTYCZĄCEJ PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK
OBROTOWY 2020, A TAKŻE Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU
1. PODSTAWA PRAWNA.
Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:
a.

art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;

b.

§ 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki;

c.

§ 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.
Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2020 r.
Tomasz Domogała

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czesław Kisiel

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Leonkiewicz

- Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Zajączkowska-Ejsymont - Członek Rady Nadzorczej
Dorota Wyjadłowska*

- Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Kruk*

- Członek Rady Nadzorczej

Michał Nowak

- Członek Rady Nadzorczej

*Członek rady nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania:
Tomasz Domogała

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czesław Kisiel

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Leonkiewicz

- Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Zajączkowska-Ejsymont - Członek Rady Nadzorczej
Dorota Wyjadłowska*

- Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Kruk*

- Członek Rady Nadzorczej

*Członek rady nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności
Począwszy od 2017 roku w składzie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. funkcjonują Komitet ds.
Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Strategii i Inwestycji oraz Komitet Audytu.
3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.
Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i
Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2020 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.
Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał
w trybie pisemnym. Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i
biegłym rewidentem.
4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.
W 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno
sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki. Głównymi tematami prac Rady
Nadzorczej, były w szczególności:
 ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sprawozdanie
Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
 ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 rok oraz sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 roku,
 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
 opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
 omawianie zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu,
 wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości,
 wyrażenie zgody na zbycie udziałów w spółkach zależnych,

 zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki i Grupy Kapitałowej przygotowanego przez
Zarząd Spółki,
 wyrażenie zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
SPÓŁKI
ZA
2020
ROK,
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY FAMUR ORAZ FAMUR S.A ZA ROK 2020
Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z
badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz Sprawozdaniem z badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. W opinii niezależnego
biegłego rewidenta:
I. Sprawozdanie finansowe za rok 2020:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).
II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i
skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej.
III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2020:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach
bieżących” – Dz.U. z 2018 r., poz. 757),
− jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2020, Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2020, biorąc pod uwagę:
- opinię biegłego rewidenta z badania w.w. sprawozdań oraz spotkania z
przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020, Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2020,
Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2020, Skonsolidowane
sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2020 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi
właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) Rada
Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2020,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2020 spełniają wymagania przewidziane
przepisami.
III. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA 2020
ROK.
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie
opiniuje wniosek Zarządu wyrażony w uchwale z dnia 30 marca 2020r. w sprawie w sprawie
niewypłacania zysku w kwocie 169.544.171,88 zł za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2020r. i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
IV.

WNIOSKI.

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym
2020 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem
Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.
Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego (jednostkowego i
skonsolidowanego), sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku,

mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 roku,
Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. o:
a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 roku,
b) zatwierdzenie skonsolidowanego
Kapitałowej za 2020 rok,

sprawozdania

finansowego

Grupy

c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
za 2020 rok,
d) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w 2020 roku.

V.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2020 DOKONANA
PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY.
Rok 2020, a w szczególności drugi kwartał, upłynął pod silnym, negatywnym wpływem
pandemii COVID-19 na gospodarkę światową, nakładającym się na globalne spowolnienie w
branży wydobywczej. Niskie poziomy cen węgla na globalnych rynkach w połączeniu z
pandemią COVID-19 przyczyniły się do istotnego ograniczenia zamówień zarówno na rynku
pierwotnym, jak i w obszarze usług serwisowych. Dodatkowo w wyniku pandemii COVID-19
przedsiębiorstwa wydobywcze w Polsce ogłosiły stan siły wyższej, jednocześnie informując
swoich kontrahentów o czasowym wstrzymaniu części realizowanych dostaw zamówionych
już maszyn i urządzeń oraz wybranych umów na dzierżawy kombajnów. Ograniczenia w ruchu
transgranicznym oraz wprowadzane administracyjne restrykcje na terenie krajów, w których
funkcjonują spółki zależne Grupy FAMUR, czyli w Rosji, Kazachstanie i RPA, spowodowały
czasowe zawieszenie ich działalności operacyjnej oraz znacząco utrudniły pozyskiwanie
nowych kontraktów i zleceń na usługi aftermarket.
Mimo ograniczeń w ruchu transgranicznym związanych z COVID-19, Spółka dostarczyła
kompleks MIKRUS na rynek chiński. Kompleks ten prezentowany był przez China Energy
jako jeden z najbardziej innowacyjnych projektów zainstalowanych w ostatnim czasie w
Państwie Środka.
W wyniku pozyskanych zamówień w 2020 roku głównie na rynku rosyjskim, a także w
mniejszej skali na pozostałych rynkach backlog Grupy FAMUR (rozumiany jako dostawy

maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec
grudnia 2020 r. kształtował się na poziomie ok. 850 mln zł.
W 2020r. podjęto decyzję o likwidacji oddziałów w Rybniku i Piotrkowie Trybunalskim,
których kompetencje techniczno-technologiczne zostały rozlokowane w innych zakładach
Grupy.
Rokroczny spadek przychodów w 2020 wyniósł 47%. Największa redukcja została zanotowana
w kategorii dostaw maszyn i urządzeń, tj. 54% rok do roku, podczas gdy przychody
powtarzalne spadły o 28%. Przychody realizowane na rynkach zagranicznych wyniosły 33%.
Grupa osiągnęła 416 mln zł EBITDA oraz 190 mln zł zysku netto. Wypracowana EBITDA
przełożyła się na poziom 640 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w
2020 roku. To z kolei sprawiło, że na koniec grudnia 2020 r. Grupa FAMUR wykazała 420 mln
zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem finansowym.
Aktywność w 2021 roku związana z „core businessem”, zgodnie z deklaracjami Zarządu, skupi
się na priorytetowych i perspektywicznych rynkach, głównie w Rosji i krajach azjatyckich, a
także bieżącym monitoringu zmian zachodzących na rynku krajowym. Generowane środki
pieniężne z działalności podstawowej skupionej wokół dostarczania maszyn i urządzeń dla
podziemnego górnictwa skał miękkich, Spółka chce inwestować w szczególności w
perspektywiczne obszary rozwoju poza branżą wydobywczą.
Dodatkowo rozpoczęto budowę w Grupie FAMUR segmentu odnawialnych źródeł energii jako
jednego z kierunków dywersyfikacji przychodów Grupy. Zważywszy, że Grupa FAMUR
poprzez wytwarzane urządzenia jest pośrednio związana z sektorem energetycznym, wybrany
kierunek wpisuje się w transformację modelu energetyki opartej o węgiel w Polsce i Unii
Europejskiej oraz stale rosnące znaczenie energetyki wykorzystującej źródła odnawialne.
Działanie to pozwoli na transformację i dostosowywanie profilu działalności do otoczenia
gospodarczego przekształcającego się zgodnie z Polityką Nowego Zielonego Ładu.
Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. Rada
Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz
przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych.
2. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.
Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie
sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W spółce
powoływano dodatkowo, odrębny dział Audytu Wewnętrznego, któremu powierzono funkcję

audytu wewnętrznego. Funkcje w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz
nadzoru zgodności działalności z prawem realizowane są, również w ramach działu
controllingu korporacyjnego oraz departamentu prawnego.
Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów
zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości
finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem.

3. PODSUMOWANIE.
Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby
kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania
Zarządu w 2020 roku i w związku z tym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Uchwała nr 627/XIII/2021
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie:

oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020
§ 1.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza FAMUR S.A.
pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie niewypłacania zysku w kwocie 169.544.171,88 zł za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r. i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 629/XIII/2021
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1.
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał
Zgromadzenia, zgodnie z wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 629/XIII/2020
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 25 maja 2021 roku
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
Wybór Przewodniczącego.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2020, zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału
zysku za rok obrotowy 2020, a także z oceny sytuacji Spółki.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w
sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz podjęcie uchwały w sprawie
jego zatwierdzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad ZWZ.

