
Raport nr 10/2018 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień  

4 kwietnia 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

W związku ze zwołaniem na dzień 4 kwietnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: 

a) ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

b) projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być 

przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki 

(www.stalexport-autostrady.pl). 

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Podstawa prawna:  

§ 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim. 

  

http://www.stalexport-autostrady.pl/


Report No. 10/2018 

Announcement on convening of the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. 

for 4 April 2018 and draft resolutions of the Ordinary General Meeting 

Further to the convening of the Ordinary General Meeting (OGM) of Stalexport Autostrady S.A.  

for 4 April 2018, the Management Board of the Company discloses to the public the contents of: 

a) the announcement on convening of the Ordinary General Meeting of the Company, 

b) draft resolutions of the Ordinary General Meeting. 

We also would like to inform that the above documents as well as any documentation which is to be 

presented to the Ordinary General Meeting, is available on the website of the Company 

(www.stalexport-autostrady.pl). 

Enclosures: 

1. The announcement on convening of the Ordinary General Meeting, 

2. Draft resolutions of the Ordinary General Meeting 

 

 

Legal basis:  

§38.1 (4,5) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic 

information provided by issuers of securities and on conditions under which information required 

by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. 

http://www.stalexport-autostrady.pl/
http://www.stalexport-autostrady.pl/pub/File/PDF/2013/Walne/ENG/4_2_%20Draft%20resolutions%20of%20the%20OGM.pdf

