
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2016 K

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 21 czerwca

2016r. - korekta

Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie koryguje treść raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia

25 maja 2016r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na

dzień 21 czerwca 2016r.

Do  korygowanego  raportu  dołączono  projekty  uchwał  na  WZ,  w  których  wystąpiły  oczywiste

pomyłki pisarskie:

1. W projekcie uchwały nr 8/2016 w pkt. 1 napisano:

„Zatwierdzić podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2014 roku, w wysokości

4.477.972,56 zł w następujący sposób:

a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 3.510.000,00 zł,

b) przekazanie na kapitał rezerwowy 967.972,56 zł, którym Zarząd może dysponować na cele

wypłaty dywidendy.

Natomiast powinno być:  

„Zatwierdzić podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2015 roku, w wysokości

4.477.972,56 zł w następujący sposób:

a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 3.510.000,00 zł,

b) przekazanie na kapitał rezerwowy 967.972,56 zł, którym Zarząd może dysponować na cele

wypłaty dywidendy.

2. W projekcie uchwały nr 9/2016 w pkt. 1 napisano:

Udzielić  absolutorium Panu  Piotrowi  Sikora  z  wykonywania  przez  niego  obowiązków Prezesa

Zarządu MEGARNON S.A. w okresie od 1stycznia 2015 roku do 1 września 2015 roku oraz w

okresie od dnia 21 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Natomiast powinno być:  

Udzielić  absolutorium Panu  Piotrowi  Sikora  z  wykonywania  przez  niego  obowiązków Prezesa

Zarządu MEGARON S.A. w okresie  od 1stycznia 2015 roku do 1 września 2015 roku oraz w

okresie od dnia 21 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.



3. W projekcie uchwały nr 14/2016 w pkt. 1 napisano:

Udzielić  Panu Arkadiuszowi Mielczarek  absolutorium z  wykonywania przez niego obowiązków

członka Rady Nadzorczej w w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Natomiast powinno być:  

Udzielić  Panu Arkadiuszowi Mielczarek  absolutorium z  wykonywania przez niego obowiązków

członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje poprawne projekty uchwał na WZ zwołane na dzień

21.06.2016r.

Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 8/2016 nie uległy zmianie. 


