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Raport bieżący nr 29/2005		
Temat: Porządek obrad i termin NWZA oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki. Data sporządzenia: 2005-09-08
										

Treść raportu:
Zarząd Zakładów Wyrobów Powlekanych „SANWIL” w Przemyślu Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52 działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 12 października 2005 roku o godzinie 11:00 
w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 
	Otwarcie obrad. 

Wybór Przewodniczącego NWZA. 
Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
Przyjęcie porządku obrad. 
Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zbycie zbędnych nieruchomości Spółki położonych:     
	w Przemyślu przy ul. Lwowskiej:         
	działka nr 284/4 obręb 214 kw 18571 z zabudowaniami  
działka nr 284/7 obręb 214 kw 18571         
działka nr 526/2 obręb 214 kw 25312 z budowlami         
działka nr 526/3 obręb 214 kw 25312 z budowlami         
działka nr 306 obręb 214 kw 18571         
działka nr 311/2 obręb 214 kw 18571 z budynkami i budowlami         
działka nr 312 obręb 214 kw 18571 z budynkami i budowlami         
działka nr 332 obręb nr 214 kw 18571 z budowlami         
działka nr 257 obręb nr 214 kw 18571 z budowlami  
	w Przemyślu przy ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty:         
	działka nr 380/2 obręb 214 kw 53000 z budowlami          
działka nr 355/3 obręb nr 214 kw 53000 z budowlami         
działka nr 355/4 obręb nr 214 kw 53000 z budowlami         
działka nr 355/5 obręb nr 214 kw 53000 z budowlami         
działka nr 251 obręb nr 214 kw 50383 z budowlami         
działka nr 18 obręb 215 kw 20130 z budowlami         
działka nr 20 obręb 215 kw 20130 z budowlami    
	w Chrewcie:         
	działka nr 43/31 z budowlami i budynkami         
działka nr 43/35 z budowlami i budynkami 
	Zmiany w Statucie Spółki. 
Wolne wnioski. 
Zamknięcie obrad.  



Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść proponowanych zmian:  

Brzmienie dotychczasowe: 
Art. 1 Spółka działa pod firmą: Zakłady Wyrobów Powlekanych „SANWIL” 
w Przemyślu Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „SANWIL” Przemyśl S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.  

Brzmienie proponowane: 
Art. 1 Spółka działa pod firmą: „SANWIL” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „SANWIL” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.   


Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, do dnia 3 października 2005 r. do godziny 24.00 złożą świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52 i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem.										

