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Akcjonariusze Spółki OPGK RZESZÓW S.A. 

  

 
Zarząd OPGK RZESZÓW S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie 

art.402-§ 2 i 3 Ksh oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 luty 2022 r.                     

na  godz. 1400 w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1,                            

35-959 Rzeszów na XIV piętrze w sali nr 1401 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki. 

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 

I.    Otwarcie  Zgromadzenia. 

II.   Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

III.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego  

       zdolności do powzięcia uchwał. 

IV.  Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

        V.   Podjęcie uchwały w sprawie o zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia  

               rejestru akcjonariuszy. 

       VI.   Sprawy różne i wolne wnioski. 

       VII.  Zamknięcie obrad. 

 

Zarząd Spółki OPGK RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że akcjonariusze 

Spółki mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. 

Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu  przez pełnomocnika stosuje się do 

wykonywania  prawa głosu przez innego przedstawiciela. 

       Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy  co najmniej na tydzień przed 

odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje 

prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela. Współuprawnieni z akcji powstaje np.                          

w sytuacji dziedziczenia akcji przez kilka osób. 

        Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, w ciągu 7 dni przed 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu 

spółek handlowych.    

         Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  będzie wyłożona do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1 .  

Informujemy, iż  uczestnicy zgromadzenia obowiązani są  do zakrywania ust i nosa, przy pomocy 

maseczki. 

 

Zarząd Spółki OPGK RZESZÓW S.A. 

 


