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Temat: Projekty uchwał Nadzrvyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29'10.2010

Treść raportu:

Zarząd CoGNoR SA w Katowicach fEmitent] podaje projekty uchwał' które zostaną
przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które zostilo zwoł'ane
na dzień 29 .10.20|0 roku. :

Uchwała Nr 1
N adzwyczaj nego Walnego Zg romadzenia

COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie CoGNoR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią
..... na Przewodniczącego Wa|nego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach
w sprawie. przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie CoGNoR SA w Katowicach zatwierdza następujący
porządek obrad:

I . Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Wa|nego Zgromadzenia'

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Wa|nego Zgromadzenia i jego zdo|ności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki |ub

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym nieruchomości wchodzących w

jego skład, w drodze wniesienia pzedsiębiorstwa Spółki |ub zorganizowanej części

pzedsiębiorstwa Spółki apońem do spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o.

6. Zamknięcie obrad.



Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach
w sprawie. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki tub zorganizowanej

części przedsiębiorstwa Spółkl, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład, w
d rodze wn iesien la przedsiębiorstwa S półki l u b zorgan izowanej części
przedsiębiorstwa Spółkl apońem do spółki Złomrex centrum Sp. z o.o.

1. ,,Stosownie do postanowień ań. 393 pkt 3 Kodeksu spółek hand|owych oraz $ 15 ust.
4 |it. c) i g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie spółki Cognor S'A.
(,,Spółka'') niniejszym v,tyraŻa zgodę na zbycie przez Społkę jak równiez na
zobowiązanie się Spótki do zbycia pzedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu ań. 551
Kodeksu cywi|nego, to jest zorganizowanego zespołu składników materia|nych i
niemateria|nych, W tym na zbycie nieruchomości wchodzących W skład tego
przedsiębiorstwa, stanowiących własność |ub będących w użytkowaniu wieczystym
Spółki i na pze|ew wierzyte|ności, wynikających z umów będących składnikiem tego
przedsiębiorstwa |ub na zbycie zorganizowanej części pzedsiębiorstwa Spółki, w
drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa |ub jego zorganizowanej części w całości
apońem do spółki za|eznej, w której Spółka posiada 100o/o udziału w kapita|e
zakładowym tj. Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju w zamian za udziaĘ
w podwyzszonym kapita|e zakładowym społki Zomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą
w Poraju na warunkach wed|e uznania Zaządu Spółki o|az na zawarcie ze spółką
Złomrex Centrum Sp. z o. o. umowy przenoszącej pzedsiębiorstwo |ub
zorganizowaną częśó przedsiębiorstwa tytułem apońu na warunkach wed|e uznania
Zarządu Spółki.

2. Nadnryczajne Wa|ne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. niniejszym vlyraŻa zgodę na
podpisanie przez Spółkę ze spółką Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju
umowy pzejęcia długów związanych z pzedsiębiorstwem Społki, na warunkach
wed|e uznania Zaządu Spółki.

3. Upowaznia się Zaząd Spółki do okreś|enia składnikow i wańości przedsiębiorstwa
Spótki Iub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Społki, pod|egających
przeniesieniu na spółkę Złomrex Centrum Sp. z o.o.

4' Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia'''


