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ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE TERMINU ZUAI'CZAJNEGO WATITEGO ZGROMADZENIA

Zuz4d społki Targowiska Miejskie S.A. działając na podstawie art. 399 $ 1' K.s.H.' ań. | 5
zzh ust. I i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegóĘch rozwiqzaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CovID-l9' innych chońb z*xŹnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych @z. U. poz. 374 ze mt.), Roąorz4dzena MinisEa
Finansow z dnia 3| marca 2020 r. w sprawie określęnia innych terminów wypehriania
obowiązków w zakesie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia" zatwierdzęnia" udostępnienia
i przekazania do właściwego rejestn1jednostki |ub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U.
z20f0r. poz.570) oraz na mocy $ 19 i $ 22 pkt.3 stafutu Społki' a t*ire w związku z art.
402 K.s.H. postanawia dokonać zmiany terminu w k1órym odĘdzie się Zwyczajne Wa|ne
Zgromadzenie Spółki Targowiska Miejskie SA zwołane pierwotnie na dzień 25'08.2020 r' w
trybie art. art. 395 $ 1 i $ 2 K.s.H. i zwołaó ponownie Zwyczajne Wa|ne Zgromadzenie
Społki Targowiska Miejskie S.A na termin 27.08.2020 r.
Zgomadzenie odĘdzie się o godzinie 9.00 w siedzibie Społki w ostrowie Wielkopo|skim,
pod adresem uL Partyzancka nr 27.

Plzyczyną zmiany planowanego pierrvotnie terminu są okoliczności niezateżne od
ZarzĄd|| Spó|ki związane z sytuacją akcjonańuszy.

L.
1

J .

4.

5.

6.

PORZADEKOBRAD

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wybór przewodniczącego WaInego Zgromadzenia.
stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdo|ności Walnego z8romadzenia do podjęcia uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
Przedstawienie pnez Zarząd Spółki sprawozdania z działa|ności Spółki oraz sprawozdania
finansowego spółki za rok obrotowy 2019.
Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działaIności Rady Nadzorczej
Targowiska Miejskie S.A. za rok obrotowy 2019.
Podjęcie Uchwał w sprawie:
a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od

01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku:



c

TARGoWlsKA MIE]sK|E sPoŁKA AKCYJNA
63400 ostrów wie|kopo|ski, u|. Targowa 1,
Ęd RejonowY w Poznaniu KRs 0000158222

l Xapita| zak|adowy 2.043'100 zł, w calości oplacony
NtP 622-10-12-795, REGON 250565754

mlgiskie t €t. 062/ 73s3371 i 7357s66,tax7352s5s
' Cztonek Grupy Kapitalowej Centrum Rozwoju Komunalne8o SA

Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01'2019 r.
do 37'Lz.2019 roku obejmującego:
Bi|ans Spółki na dzień 31.12.2019 roku wraf z informacją dodatkową, rachunek zysków
i strat 2a okres od 01.01.2019 r' do 3L.L2.20L9 roku, sprawozdanie z przepĘwów
środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku oraz zestawienie
zmian w kapitale w{asnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku;
Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działa|ności za okres od
01.01.2019 r. do 37.L2.2019 roku;
Udzie|enia abso|utorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku;
Udzielenia abso|utorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku;
Podziału rysku z |at ubiegłych; Pokrycia straty za okres od 01.01.2019 r' do 31.12.2019
roKu;

g) Zmiany uchwaĘ Wa|nego Ęromadzenia nr 29N/L7 w sprawie ustalenia zasad
ksztattowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki z póżn. zm.;

h) Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy u którego będą zdeponowane
akcje spółki Targowiska Miejskie SA;

i) Zmiany w składzie członków Rady Nadzorczej spółki na okres V| kadencji.
9. Wo|ne Ełosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Targowiska Miejskie SA
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