
RAPoRT B|EiĄcY NR 28l2o1o
Data sporządzenia rapońu. 29.10.2010
Temat: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 29'1o.2o1o
Podstawa prawna: ań. 56 ust.1 Ustawy o ofercie - informacje biezące i okresowe

TreŚć:
coGNoR SA w Katowicach [Emitent] podaje treść uchwał Nadzwyczajnego Wa|nego
Zgromadzenia podjętych w dniu 29 pażdziernika 2010 :

Uchwała Nr f
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: wyboru Pzewodn iczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera pana Dominika
Barszcz na Pzewodn iczącego Wa|nego Zg romadzen ia.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, ktÓrych oddano wazne głosy : 41 .3o5.196
Procentowy udział akcji, z ktÓrych oddano ważne głosy w kapita|e zakładowym:62,37%
Łączna |iczba ważnych głosÓw, w tym : 4 1 . 305.,1 96
,,zd' - 41.305.196
,,przeciw" - 0
,,wstrzymujących się'' - 0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Wal nego Zg romadzen ia

COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie CoGNoR sA w Katowicach zatwierdza następujący
poządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2' Wybor Pzewodniczącego Wa|nego Zgromadzenla.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Wa|nego Zgromadzeniai  jego zdo|ności do

podejmowania uchwał'
Przyjęcie poządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zbycie pzedsiębiorstwa SpÓłki lub
zorganizowanej części pzedsiębiorstwa SpÓłki, w tym nieruchomościwchodzących w
jego skład, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa SpÓłki |ub zorganizowanej ózęści
przedsiębiorstwa SpÓłki aportem do spÓłki Złomrex Centrum Sp. z o.o.
Zamknięcie obrad.

Informacja na temat głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, ktorych oddano ważne głosy : 41.305.196
Procentowy udział akĄi, z ktorych oddano ważne głosy w kapita|e zakładowym :62,370/o
Łączna |iczba waŻnych głosów, w tym : 41 . 305. 1 96
,,2a" - 41.305.'196
,,przeciw" - 0
,,wstrzymujących się'' - 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczaj nego Walnego Zg romadzenia

4.
5 .

6.



COGNOR SA w Katowicach
zdnia29 października 2010 roku.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Wa|nego Zgromadzenia

DziałĄąc na podstawie art. 408 s 2 Kodeksu społek hand|owych uchwa|a się, co następuje.
s 1.

Zaządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Wa|nego Zgromadzenia CoGNoR S.A.
z siedzibą w Katowicach do dnia 16 listopada 2o1or. do godziny 11:00. Po przeruvie
Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie CoGNoR S.A. z siedzibą w Katowicach będzie
kontynuowane nadal w Katowicach ul. Stalowej 1.

s2.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

|nformacja na temat głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, ktÓrych oddano ważne głosy : 41.305'196
Procentowy udział akĄi, z których oddano WaŹne głosy w kapita|e zakładowym 62,370/o
Łączna |iczba w aŻnych głosów, w tym : 4 1 . 305.,1 96
,,2a" - 41.305.196
,,Przeciw" - O
',wstrzymujących się'' - 0


