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Treśd raportu:          

I. 

Zarząd "SANWIL" Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treśd uchwał powziętych przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 września 2008 r.  

Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.   

II.  

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna, uchwaliło w dniu 11.09.2008 r.  

następujące zmiany Statutu Spółki :   

§ 1 art. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:   

Art. 1   

Spółka działa pod firmą: „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna.  

Spółka może używad skrótu firmy „SANWIL HOLDING” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach 

obcych.    

 

§ 2 art. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:   

Art. 7   

Przedmiotem działalności Spółki jest:   

1. Wykaoczanie wyrobów włókienniczych. 

2. Produkcja dzianin metrażowych. 

3. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.   

4. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.   

5. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.   

6. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.   

7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających.   

8. Produkcja włókien chemicznych.   



9. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.   

10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.   

11. Produkcja sprzętu instalacyjnego 

12. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

13. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia.  

14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

15. Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców 

dla przemysłu tekstylnego i półproduktów.  

16. Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych.    

17. Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów 

futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych.   

18. Działalnośd agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.   

19. Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.   

20. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.   

21. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.   

22. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.   

23. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.   

24. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.   

25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.   

26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach.   

27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach.   

28. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach.   

29. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.   

30. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.   

31. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.   

32. Działalnośd pozostałych agencji transportowych.   

33. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.   

34. Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.   

35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeo oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane.   

36. Działalnośd rachunkowo-księgowa.   

37. Działalnośd usługowa związana z administracyjną obsługą biura.   

38. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.   

39. Badania i analizy techniczne.   

40. Reklama.   

41. Działalnośd firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych.”     

  



III.   

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu  

11 września 2008 r.:  

 Spółka IPNIHOME LIMITED reprezentowała 261.155.259 akcji i tyle samo głosów z akcji, co 

stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 26,05% w ogólnej liczbie 

głosów 
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