
Typ raportu: Raport bieżący 

Numer: 20/2019 

Data sporządzenia: 09-10-2019 

 

Informacja o wystąpieniu przez akcjonariusza z żądaniem zwołania NWZ Emitenta 

 

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”, „Emitent”) informuje,  

iż w dniu 4 października 2019 r. powziął informację o wpłynięciu do siedziby Emitenta pisma w sprawie 

wystąpienia przez znaczącego Akcjonariusza Spółki (dalej jako: Akcjonariusz), działającego  

na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 Statutu Spółki, z żądaniem 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Wraz z żądaniem Akcjonariusz przekazał 

Emitentowi wnioskowany porządek obrad wraz z uzasadnieniem, uwzględniający następujące punkty: 

 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  

7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 

8. Wolne głosy; 

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME MINERALS S.A. 

 

Akcjonariuszem, który przedstawił ww. żądanie jest EEF B.V. z siedzibą w Maastricht, który – zgodnie  

z dokumentacją załączoną do żądania – na dzień jego przedstawienia posiadał 3 940 633 akcji Spółki, 

reprezentujących 65,64 % udziału w kapitale zakładowym. 

 

Zarząd Emitenta zobowiązuje się do rozpatrzenia opisanego powyżej żądania zgodnie ze stosownymi 

przepisami Kodeksu spółek handlowych.  

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w wyniku wewnętrznego nieporozumienia, informacja o powyższym 

zdarzeniu przekazana została przez Emitenta pierwotnie w treści raportu bieżącego ESPI nr 23/2019  

z dnia 4 października 2019 r. Zarząd Emitenta powziął informację o incydentalnym naruszeniu 

obowiązków informacyjnych w dniu 8 października 2019 r. i niezwłocznie przystąpił do wyjaśnienia 

przedmiotowej sytuacji w trybie wynikającym z regulacji obowiązujących Alternatywnym Systemie 

Obrotu na rynku NewConnect. Zarząd wskazuje, iż przedmiotowe naruszenie ma charakter 

incydentalny i dołoży wszelkich starań aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

- Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect 


