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Raport bieżący 
 
Spółka:    SARE SA 
Numer:    17/2012 
Data:    26-06-2012  
Typy rynków:   NewConnect – Rynek Akcji GPW 

 

Tytuł:  Korekta raportu bieżącego nr 16/2012 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki SARE S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r. 

 

Treść raportu:  

Zarząd SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w 
załączniku do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 23 czerwca 2012 r. w dwóch fragmentach odnoszących się do liczby 
głosów, dokonano korekty treści protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 r. 
 
Fragment 1. 
Treść zmienianego fragmentu na str. nr 3 protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed korektą: 
„Łącznie w głosowaniu oddano  głosów 1806779 (jeden milion osiemset sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 

dziewięć), co stanowi 81,55 % kapitału akcyjnego, 

– za 334827 (trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem), 

– przeciw 1370152 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) 334827 (trzysta trzydzieści cztery 

tysiące osiemset dwadzieścia siedem) , 

– wstrzymujących się 101800 (sto jeden tysięcy osiemset).” 
 
Treść zmienianego fragmentu na str. nr 3 protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po korekcie: 
 „Łącznie w głosowaniu oddano  głosów 1806779 (jeden milion osiemset sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 

dziewięć), co stanowi 81,55 % kapitału akcyjnego, 

– za 334827 (trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem), 

– przeciw 1370152 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwa), 

– wstrzymujących się 101800 (sto jeden tysięcy osiemset).” 
 
Fragment 2. 
Treść zmienianego fragmentu dot. uchwały nr 37 na str. 32 protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed 
korektą: 
Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: 
– łącznie w głosowaniu oddano 1704979 (jeden milion siedemset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) 
głosów, co stanowi 76,96 % (siedemdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego, 
– za uchwałą 1096579 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć), 
– przeciw 0 (zero) , 
– wstrzymujących się 0 (zero). 
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Treść zmienianego fragmentu dot. uchwały nr 37 na str. 32 protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po 
korekcie: 
„Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: 
– łącznie w głosowaniu oddano 1704979 (jeden milion siedemset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) 
głosów, co stanowi 76,96 % (siedemdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego, 
– za uchwałą 1704979 (jeden milion siedemset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć),  
– przeciw 0 (zero) , 
– wstrzymujących się 0 (zero).” 
 
W załączniku Zarząd Emitenta przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło 
się w dniu 22 czerwca 2012 r. w Rybniku, wraz z poprawioną w dwóch miejscach liczbą głosów oddanych w głosowaniu 
nad każdą uchwałą. 
 

Podstawa prawna:  

 

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
 
 
Osoby reprezentujące spółkę: 

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu 

 


