
Raport bieżący nr 16/2022  

Data sporządzenia:  

14 września 2022  

Skrócona nazwa emitenta:  

Comperia.pl S.A.  

Temat:  

Tresć uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Comperia.pl S.A. w dniu 14 września 2022 roku  

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące  

Treść raportu: 

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do § 19 ust. 1 

pkt 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść 

uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 września 2022 

roku („NWZ”), informując jednocześnie, że: 

1) nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad NWZ; 

2) wszystkie zgłoszone projekty uchwał NWZ zostały poddane pod głosowanie i podjęte; 

3) do żadnej z podjętych uchwał NWZ nie zgłoszono sprzeciwów; 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Szymon Fiecek – Prezes Zarządu  

Paweł Szukalski – Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Current Report No. 16/2022  

 

Date of preparation:  

 

14 September 2022  

 

Abbreviated name of the issuer:  

 

Comperia.pl S.A.  

 

Subject:  

 

Content of resolutions subject to the Extraordinary General Meeting of Comperia.pl 

S.A. on 14 September 2022.  

 

Legal basis: 

 

Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering - current information  

 

Content of the report: 

 

The Management Board of Comperia.pl S.A., with its seat in Warsaw (the "Company"), 

pursuant to the § 19 (1) (6), (8) and (9) of the Regulation of the Minister of Finance dated 29 

March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and 

conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member 

stat., provides the contents of the resolutions passed at the Extraordinary General Meeting of 

the Company (the "EGM") on 14 September 2022, as an attachment to this report, while 

informing that: 

1) none of the items on the agenda of the EGM were waived; 

2) all submitted draft resolutions of the EGM were voted on and adopted; 

3) no objections were raised to any of the adopted EGM resolutions. 

 

Persons representing the Company:  

 

Szymon Fiecek - President of the Management Board  

Paweł Szukalski - Member of the Management Board 

 

 

 

 


