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Rejestracja zmian Statutu Spó ki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie

Tre

ce i okresowe

raportu:

Zarz d Spó ki Krezus S.A. z siedzib w Toruniu („Spó ka”) informuje, e w dniu 31 lipca 2013 roku otrzyma z S du
Rejonowego w Toruniu, VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego postanowienie, na mocy którego
dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze S dowym, Rejestr Przedsi biorców zmian Statutu Spó ki zgodnie z
uchwa numer 19/2013 przyj
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2013
roku.
Dokonano zmian Statutu Spó ki w nast puj cym zakresie:
„Art. 12.1.Zarz d sk ada si z jednego do trzech cz onków, w tym Prezesa Zarz du, powo ywanych na wspóln
trzyletni kadencj .”
„Art. 23.1.Zarz d zwo uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie najpó niej do ko ca 6 (szóstego) miesi ca po up ywie
roku obrotowego.”
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych oraz warunków
uznawania za równowa ne informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb
cego pa stwem
cz onkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
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