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I.  

1. .A. -

), NIP: 647-22-13-249, REGON: 276766892

7.890.551,00 

), 9 § 1, art. 4021 oraz art. 

4022 9 ust. 2 

30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 Zw

 -Zdroju (Kancelaria Notarialna not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, 44-330 -

Zdrój) 

2.  przedstawia  

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2)  

3) 

 

4)  

5)  

6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozd 20 oraz 

jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 

7) 

owy 2020, 

8) pokrycia straty za 2020 rok, 

9) 

S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 

10) 

obrotowy 2020, 

11)  

a) Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 

b) 20, 

c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 



d) 

obrotowy 2020, 

e) Pokrycia straty za rok obrotowy 2020, 

f) 

2020 roku, 

g)  z wykonania 

20 roku. 

12)  

 

II. 

 

II.A.   UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU 

1. Prawo uczestniczenia w Z

 tylko 

Zgromadzenia ( i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ), tj. w dniu 14 czerwca 

2021 roku.  

2. 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,  ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa 

rzeczowego jest zarejestrowane 

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

3. 

 lub  którym   powinien  od podmiotu 

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. 15 czerwca 

2021 roku. 

4.    

▪  

▪    

▪ rodzaj i kod akcji,  

▪  



▪  

▪  

▪ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,  

▪  

▪  

▪  

5. w t

 

II.B.  LISTA UPRAWNIONYCH 

1. 

 

S.A.)  wykaz, o którym mowa 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2021 r. 

 

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez 

w 

ul. Marklowickiej 30A, 44- 8:00. do 

16:00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25. 28 i 29 czerwca 

2021 roku oraz w czasie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia. 

3.  

 

4. 

podpisane przez uprawnionego lub przez osoby uprawnione do reprezentacji uprawnionego oraz 

dostarczone na adres poczty ele wz@alumast.eu. 

mailto:wz@alumast.eu


5. kopie (skany) 

uprawnionego, w tym:   

▪  kopia (skan) dowodu osobistego, 

paszportu lub  

▪ w przypadku uprawnionego nie  

rejestru lu

fizycznych) do reprezentowania uprawnionego

;  

▪  dodatkowo kopia (skan) dokumentu 

reprezentowania uprawnionego oraz kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego 

osoba fizyczna - 

do reprezentowania 

 

▪  o e 

dokumenty wskaza  , odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych.  

6. 

reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga 

  

ich 

sku

 . 

7. 

 

 



II.C.   

1. po okazaniu dowodu 

 .  

2.  

dokument t , 

wskazane j uczestnictwa w Walnym 

  

3.  

 

stawiciela). 

II.D.  INFORMACJE O SPOSOBIE WYKONYWANIA ENIU 

1. 

 

 

2.  

 

 

3. 

 

4. Nie d a  

5.  

III. PRAWA AKCJO

 

1. 

 



▪ danie 

wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 09 czerwca 2021 roku.  

  

okre Walnego Zgromadzenia oraz 

 

Walnego Zgromadzenia. 

 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 

2021 roku ;  

▪ 

u obrad.  

ie oraz 

projekty  

2. www.alumast.eu 

oraz p

laminu ASO 

NewConnect).  

3. 

 

w formie pisemnej, podpisane przez uprawnionego lub przez osoby uprawnione do reprezentacji 

uprawnionego oraz  na adr  wz@alumast.eu. 

wniosku w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

reprezentanta 

akcjonariusza , faktu ich ich 

http://www.alumast.eu/
mailto:wz@alumast.eu


pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub reprezentanta 

akcjonariusza. Nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane  

j  .  

4. W celu identyfikacji akcjonariusza 

skany):  

▪ 

, , 

 e reprezentuje on co 

 samodzielnie lub wspólnie z innymi 

.  ;  

▪ lub osób 

repreze  

  kopia (skan) dowodu osobistego, 

 

 w przypadku uprawnionego  fizycznych  kopia (skan) odpisu  

lonej osoby 

fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego

fizycznej (osób fizycznych);  

 ika  dodatkowo kopia (skan) 

do reprezentowania uprawnionego oraz kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub 

- kopia (skan) 

ego dokume

;   

  

 

5. 

reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga 

  

 dokumentów, S



 

 jego odczytanie przez 

 .  

6. 

  

7. Ka e podczas Walnego Zgromadzenia 

dku obrad.  

8. 

 

IV. ENIU 

  

obecnie  Walnym Zgromadzeniu 

elektronicznej.  

V.  

 ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie dopuszcza obecnie a 

 

VI.  I INNYCH PRZEDSTAWICIELI  

1. W Walnym Zgromadzeniu 

a.  

2. 

 

3. 

Zgromadzeniu, chyba 



akcjonariusza. A a. 

4. 

entowany przez innych przedstawicieli) do 

tych rachunków.  

5. J jest adzorczej, 

likwidator, pracownik S  , likwidator lub pracownik s  lub 

  tylko na jednym Walnym 

Z  

 jest  

w takim przypadku  W/w p  udzielonymi przez 

akcjonariusza. 

6. Z zachowaniem warunków okre lonych w poprzednim akapicie, a

 

z jakieg

 

7. 

wymaga opatrzenia kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym

w postaci elektronicznej.  

8. -mail) : 

wz@alumast.eu. 

przy wykorzystaniu  

kontakt@alumast.eu. Informacja o udzieleniu 

mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii  

i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja 

 zakres 

akcji, z któryc alnego Z

 wykonywane.  

mailto:wz@alumast.eu
mailto:kontakt@alumast.eu


8. W celu identyfikacji  -mail) 

akcjonariusza, w tym:  

▪ w przypadku akcjonariusza  kopia (skan) dowodu osobistego, 

 

▪ w przy  

fizycznych) do reprezentowania uprawnio kopia (skan) dowodu osobistego, 

 tej osoby fizycznej (osób fizycznych);  

▪ w przypadku udzielania dalszego   

lub przez 

osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego

oraz kopia (skan) dowodu 

ub  

- 

paszportu lub innego 

o 

 

9. 

reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga 

du.  

w innym powszechnie 

  

9.  

  

zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do 

 potwierdzenia faktu udzielenia 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 

weryfikacji traktowany 

  



10.  

   

11. 

, 

aktualnego odpisu z iotów zagranicznych, z rejestru 

Do 

 elektronicznej wystarczy y w/w dokumentów 

.  

12. 

 

13. 3 § 1 pkt 5 Kodeksu 

www.alumast.eu. 

udzielan  

 cych pr

w imieniu akcjonariusza.  

14.  

  

VII. DOKUMENTY E WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB ICH  

1. pod adresem: www.alumast.eu 

  

▪  

▪  

  

z akcji poszczególnych rodzajów, 

▪ , 

▪ proj  uwa

 

http://www.alumast.eu/
http://www.alumast.eu/


 d terminem 

Walnego Zgromadzenia,  

▪ wzór ctwa.  

2. Informacje 

w/w 

rednictwem 

w 

 


