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Podstawa prawna: Inne uregulowania 

 

 

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”) w nawiązaniu do 

treści raportu bieżącego EBI nr 6/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. niniejszym informuje, iż w 

wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) (stanowiącego załącznik do ww. raportu bieżącego) znalazły się 

błędy w zakresie wskazania dat istotnych z perspektywy organizacji ZWZ.  

 

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki 

prezentuje skorygowaną treść ogłoszenia, projekty uchwał, informację o ogólnej liczbie 

głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. 

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, iż w treści projektów uchwał, informacji o ogólnej liczbie 

głosów, a także formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 

nie wprowadzono żadnych zmian.  

 

Poniżej Zarząd Spółki prezentuje podsumowanie zmian w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ. 

 

1) Dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:  

Wskazana data przed korektą: 1 czerwca 2017 r. 

Wskazana data po korekcie: 1 czerwca 2018 r. 

 

2) Termin na zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad ZWZ 

Wskazana data przed korektą: 7 czerwca 2017 r. 

Wskazana data po korekcie: 7 czerwca 2018 r. 

 

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:  

Wskazana data przed korektą: 12 czerwca 2017 r. 

Wskazana data po korekcie: 12 czerwca 2018 r. 

 

4) Pierwszy dzień powszechni po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ:  

Wskazana data przed korektą: 13 czerwca 2017 r. 

Wskazana data po korekcie: 13 czerwca 2018 r. 



 

5) Termin udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ 

Wskazany termin przed korektą: 25, 26, 27 czerwca 2017 r. 

Wskazany termin po korekcie: 25, 26, 27 czerwca 2018 r. 

 

Treść korygowanego raportu przed wprowadzeniem zmian: 

„Zarząd spółki pod firmą Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, 

przy ulicy Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki działając na podstawie art. 398, art. 399 

§ 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH”, a także mając na 

uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.), informuje o zwołaniu Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku, o godzinie 

11:00, w siedzibie Spółki. 

 

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze 

pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do 

niniejszego raportu.” 

 
Osoby reprezentujące Spółkę:  

Marcin Kozak – Członek Zarządu  


