
UCHWAŁA Nr ... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ASBISc Enterprises PLC 

z dnia 4 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta  

ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 

 

§1 

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 

31 grudnia 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza 

raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 

31 grudnia 2012 r    tanowi  e zał  znik do ninie  ze     wały   

 

§2 

Ninie  za u  wała w  odzi w ży ie z dnie   e  pod   ia  

 

UCHWAŁA Nr ... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ASBISc Enterprises PLC 

z dnia 4 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki  

ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 

 

§1 

Po rozpatrzeniu zbadanego  prawozdania finan owego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 

2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane 

sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2012 r   

 tanowi  e zał  znik do ninie  ze     wały  

 

§2 

Ninie  za u  wała w  odzi w ży ie z dnie   e  pod   ia  

 

UCHWAŁA Nr ... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

ASBISc Enterprises PLC  

z dnia 4 czerwca 2013 r.  

w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises PLC 

za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  k  onariu zy  po dogł bny  rozpatrzeniu powyższej kwestii, 

niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 

grudnia 2012 r., w wysokości 421.223 USD.  

 

§2 

Ninie  za u  wała w  odzi w ży ie z dnie   e  pod   ia  

 



UCHWAŁA Nr ...  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

ASBISc Enterprises PLC  

4 czerwca 2013 r.  

w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do powołania Niezależnego Rewidenta  

ASBISc Enterprises PLC oraz ustalenia jego wynagrodzenia za 2013 r. 

 

§1  

Zwyczajne  alne  gro adzenie  k  onariu zy  po dogł bny  rozpatrzeniu powyższej kwestii, 

niniejszym Upoważnia Rad  Dyrektorów Spółki do powołania Niezależnego Rewidenta ASBISc 

Enterprises Plc oraz do ustalenia jego wynagrodzenia za 2013 r  w późniejszym terminie.  

 

§2 

Ninie  za u  wała w  odzi w ży ie z dnie   e  pod   ia  

 

UCHWAŁA Nr ...  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

ASBISc Enterprises PLC  

z dnia 4 czerwca 2013 r.  

w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC 

 

§1  

Zwyczajne  alne  gro adzenie  k  onariu zy  po dogł bny  rozpatrzeniu powyższej kwestii, 

ninie  zy  ponownie powołu e pana Siar ei Ko tevit    który kończy  wo   kaden     ale b d c 

uprawniony   zgło ił  wo   kandydatur  do ponownego wyboru. 

 

§2  

Ninie  za u  wała w  odzi w ży ie z dnie   e  pod   ia  

 

UCHWAŁA Nr ...  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

ASBISc Enterprises PLC  

z dnia 4 czerwca 2013 r.  

w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC 

 

§1  

Zwyczajne Walne Zgro adzenie  k  onariu zy  po dogł bny  rozpatrzeniu powyż ze  kwe tii  

ninie  zy  ponownie powołu e pana  ario    ri tou  który koń zy  wo   kaden     ale b d   

uprawniony   zgło ił  wo   kandydatur  do ponownego wyboru  

 

§2  

Ninie  za u  wała w  odzi w ży ie z dnie   e  pod   ia  

 

 

 

 

 



UCHWAŁA Nr ...  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

ASBISc Enterprises PLC  

z dnia 4 czerwca 2013 r.  

w sprawie powołania Dyrektora niewykonawczego ASBISc Enterprises PLC 

 

§1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak  onariu zy  po dogł bny  rozpatrzeniu powyż ze  kwe tii  

ninie  zy  powołu e Pana: Christakis Pavlou na stanowisko Dyrektora niewykonawczego 

Spółki  

 

§2  

Ninie  za u  wała w  odzi w ży ie z dnie   e  pod   ia  

 

UCHWAŁA Nr ...  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

ASBISc Enterprises PLC  

z dnia 4 czerwca 2013 r.  

w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu zy  ninie  zy  deklaru e wypłat  finalnej 

dywidendy w wy okoś i 0 05  SD na ak    za rok zakoń zony 31 grudnia 2012 r., zgodnie z 

reko enda    Rady Dyrektorów Spółki  

  zwi zku z ty   ałkowita kwota dywidendy wynie ie 2 775.000 USD. 

 wy za ne  alne  gro adzenie  k  onariu zy u tala dat  u talenia prawa do dywidendy na 

dzień 15  zerw a 2013 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 czerwca 2013 roku. 

Pozo tała  z ść zy ku za rok zakoń zony 31 grudnia 2012 r  zwi k zy kapitał rezerwowy Spółki  

 

§2  

Ninie  za u  wała w  odzi w ży ie z dnie   e  pod   ia  

 

UCHWAŁA Nr ...  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

ASBISc Enterprises PLC  

z dnia 4 czerwca 2013 r.  

w sprawie upoważnienia dla Rady Dyrektorów  

do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki 
 

§1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc niniejszym 

  zatwierdza progra   kupu ak  i wła ny   Spółki („Progra “)   

2.  wy za ne  alne  gro adzenie  k  onariu zy  S  S   nterpri e  Pl  u tala warunki 

  progra u  kupu ak  i wła ny   w na t pu   y  po ób:  

a.  ak y alna kwota pieni żna  ożliwa do wykorzystania do realizacji Program: 

500.000 USD  



b.  ak y alna li zba ak  i  które  og  zo tać nabyte w ramach Programu: 

1.000.000 akcji  

c. Ra y  za owe Progra u: 12  ie i  y od pod   ia u  wały  

d.  k  e nabyte w ra a   Progra u  og  pozostać w po iadaniu Spółki przez 

maksimum dwa lata od nabycia  

e.  ini alna  ena tran ak y na naby ia ak  i w ra a   Progra u:   0 zł za ak     

f.  ak y alna  ena tran ak y na naby ia ak  i w ra a   Progra u:   0 zł za ak    

g. Spo ób naby ia ak  i wła ny  : transakcje zwykłe  e y ne na GP  S    w 

Warszawie  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc niniejszym 

upoważnia Rad  Dyrektorów do pod   ia w zelki   kroków i działań niezb dny   do 

wykonania Programu w ramach ustalonych w niniejszej uchwale. 

 

§2 

Ninie  za u  wała w  odzi w ży ie z dnie  pod   ia  

 

 


