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Protokół 
z posiedzenia Zarządu  

Spółki pod firmą  

„WIGOLEN” S.A. z siedzibą w Częstochowie 
 

 

 W dniu 12 maja 2022 roku w Częstochowie, Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN” 

SA z siedzibą w Częstochowie /zwana dalej także „Spółką”/, w następującym składzie : 

1/ Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu, 

 

uchwala w dniu dzisiejszym, co następuje : 

 

I uchwała w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy (dalej 

„nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”): 

 

UCHWAŁA nr 1 

w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

„I. Zarząd Spółki pod firmą „WIGOLEN”SA z siedzibą w Częstochowie postanawia 

uchwalić zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 30 maja  

2022 roku, na godzinę 11.00  w miejscu siedziby Spółki tj.  w Częstochowie przy ul. 

Przejazdowej 2, z następującym porządkiem obrad : 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego oraz stwierdzenie ważności zwołania Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa. 

4. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 

II. Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przez zawiadomienie, nastąpi stosownie 

do przepisu art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych za pomocą listów poleconych, w 

terminie co najmniej na trzy tygodnie przed terminem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

na wskazane adresy akcjonariuszy zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym 

na zlecenie Spółki przez SANTANDER BANK POLSKA SA z siedzibą w Warszawie. 

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pojawi się na 

stronie internetowej WWW.WIGOLEN.COM.PL w zakładce przeznaczonej  

dla akcjonariuszy.  

III. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 2022  roku na 

godzinę 11.00 w miejscu siedziby Spółki nie będzie dokonane poprzez ogłoszenie w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym z uwagi na przepis art. 402 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych. 

IV. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo 

głosu, mają prawo uczestniczenia w zwołanym zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na 

tydzień przed odbyciem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych). 

http://www.wigolen.com.pl/
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V. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki  

(42-280 Częstochowa, ul. Przejazdowa 2) przez trzy dni powszednie przed 

odbyciem zwołanego na dzień 30 maja 2022 roku nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). 

VI. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” 

 

 

 

 

Podpisy Zarządu : 

 

 

 

 

Tomasz Borowiak – Prezes Zarządu            ……….…………………….. 
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