Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyj no-Handlowo-Usługowego,,LIT{IPACO"
S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, działĄąc na podst. art.399
§ 1 ksh oraz § 16 pkt 1 a Statutu Społki zwołuje Zvnyczajne Walne
Zgromadzęnie Akcjonariuszy, klóre odbędzie się 17 czerwca202I r. o godz.
9:00, w siedzibie Społki w Poznaniu,ptzy uI.27 Grudnia 15 (IV piętro).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzęnia Akcjonariuszy.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3 . Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4 . S twi erd zęnię prawi dłowo śc i zwoł ania Zwy czĄne go Walne go Zgr omadzenia
Akcjonariuszy i jego zdolnoścido podejmowania uchwał.
5. Prryjęcie porządku obrad.
6 . Rozpatrzeni e i zatwięr dzenie spraw ozdania Zarządu z dzińalno ściSpółki i
sprawozdaniaftnansowego zarok2020 oraz wniosku o podziale zysku zarok
2020.
7.Rozpatrzenie spraw ozdaniaRady Nadzorcz ej z działalnościzarok2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzęnia sprawozdaniaZarząduz działalnościSpółki oraz sprawozdania
finansowego za rok 2020,
b) zatw ier dzenia sprawozdani a Rady Nadzorc z ej za r ok 2020,
c) podziału i zadysponowania zyskiem zarok2020,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązkow w roku 2020,
e) zmiarry statutu spółki,
f) upowaznienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
statutu spółki.
g) podjęcie uchwĄ w sprawie odwołania czŁonka Rady Nadzbrczej,
h) podjęcie uchwĄ w sprawie pgwołania członka Rady Nadzorczej,
9. Zaml<rtięcie obrad.

W nviązku z zamięrzoną zmianą

Statutu Zarząd Spółki podaje do wiadomości
treśó doĘchczas obowiązujących postanowień podlegających zmianie oraztreśó
projektowanychzmianw § 13 statutu spółki.

§ 13 dotychczasowa treść:

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przęznaazonym do podziału
pomiędzy akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
wynikającym z rocznego bilansu po pomniejszeniu o podatki i inne
obligatoryjne świadczęnia i opłaty przewidziane przepisami prawa.
§ 13 projektowana treść:
+c

Akcjonariusze maJą prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału
pomiędzy akcjonariusry uchwałą Walnego Zgromadzęnia Akcjonariuszy,
wynikającym z rocznego bilansu po pomniejszeniu o podatki i inne

obligatoryjne świadczęnia i opłaty ptzewidziane przepisami prawa.
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