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Raport ESPI
Raport RB-W_ASO
Numer: 3/2012
Data sporządzenia: 01-06-2012
Spółka: FITEN S.A.
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fiten SA
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), informuje niniejszym, Ŝe działając w oparciu o
postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie
zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.fiten.pl) - na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, z
następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, oraz podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, a takŜe wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki
za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym
2011.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011
roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Zamknięcie obrad.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
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(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z
obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki:
http://www.ir.fiten.pl.
Załączniki:
01 ZWZ 2012-06-29 Ogłoszenie o zwołaniu
ZWZ.pdf
02 ZWZ 2012-06-29 Projekty uchwał ZWZ.pdf
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
01-06-2012 Roman Pluszczew Prezes Zarządu
01-06-2012 Sebastian Woźniak Członek Zarządu
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