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Treść raportu:  
 
COGNOR HOLDING SA w Poraju [Emitent] w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych 
przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zostało zwołane na 25 kwietnia 2017 roku i 
kontynuujące obrady po przerwie w dniu 25 maja 2017 roku. 
Jednocześnie Emitent podaje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 
maja 2017 roku trzech Akcjonariuszy Spółki posiadający 311 243 akcje zgłosiło sprzeciw do 
następujących uchwał: 
- uchwała nr 3 w sprawie jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania się o 
dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11 
- uchwała nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości 
prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 
akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji 
akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12 
- uchwała nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 14 marca 2011 r.  
- uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu 
Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane. 
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