
 

 

Czeladź, 13.09.2021 
 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU RETRO SPÓŁKI AKCYJNEJ 
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 
 
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA  
Zarząd Retro spółka akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych 
(„ksh”), zwołuje na dzień 28 września 2021 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne 
Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Pauliny Bińkowskiej pod adresem: ul. 
Elizy Orzeszkowej 2E/9, 41-103 Siemianowice Śląskie. 
 
II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD  
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 
 

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;  
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał;  
3. Przyjęcie porządku obrad; 
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; 
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;  
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2020;  
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;  
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;   
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (pokrycia straty) Spółki za rok obrotowy 2020;  
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2020;  
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;   
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania 2 dodatkowych członków RN; 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. 

15. Wolne wnioski; 
16. Zamknięcie obrad. 

 
III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 ksh, 
wyłącznie osoby uprawnione z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają 
prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do 
rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. 
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na 
podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy spółki (Dom Maklerski 
Navigator S.A.) i będzie do wglądu w siedzibie Spółki pod adresem ulica Nowopogońska 98 (szary biurowiec, 3 
piętro,) w Czeladzi (41-250), w godzinach jej pracy. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
akcjonariusze@retrocegla.pl. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i RODO żądanie to 
winno być przesłane z adresu e-mail akcjonariusza znanego spółce. 


		2021-09-10T15:56:36+0200
	KONRAD PAWEŁCZYK
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: KONRAD PAWEŁCZYK, PESEL: 88041208072, PZ ID: KONRADPAWELCZYK880412




