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Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) informuje, iż akcjonariusz Koronea Investment S.a r.l.
(„Akcjonariusz”) zgłosił podczas odbywanych w dniu dzisiejszym obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki projekt uchwały dotyczącej sprawy przewidzianej w pkt. 17 porządku obrad. Zgodnie ze zgłoszonym
projektem Akcjonariusz rozszerzył zakres proponowanej zmiany przedmiotu działalności Spółki, określony w § 1
przedmiotowej uchwały.
Treść zgłoszonego projektu uchwały Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
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Projekt uchwały ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.
Projekt
_________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 24/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając
na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spółki,
postanawia, co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany przedmiotu działalności ZPUE S.A. w drodze zmiany § 2 Statutu Spółki,
w którym po punkcie 89 dodaje się punkty 90 – 111 w brzmieniu:
„90. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych;
91. 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
92. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
93. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
94. 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
i materiałów używanych do wyplatania;
95. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
96. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
97. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
98. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
99. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
100. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
101. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
102. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
103. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
104. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
105. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
106. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
107. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
108. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
109. 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
110. 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
111. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.”
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd
rejestrowy.

