
 

 

Raport bieżący ESPI nr 8/2022 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajngo Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty 

uchwał Walnego Zgromadzenia 

Data: 27.01.2022 r. 

Zarząd spółki HM Inwest S.A., działając na podstawie art. 399 w zw. Z art. 4021 § 1 KSH, 

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22.02.2022 r. na godz. 9:00. 

NWZ odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Karoliny Góźdź przy ul. Belwederskiej 

9A, 00-761 Warszawa.  

Zarząd HM Inwest S.A. przekazuje w załączeniu informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22.02.2022 r. na godz. 09:00, które 

odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Karoliny Góźdź, ul. Belwederska 9A, 00-761 

Warszawa oraz treść projektów uchwał. Jednocześnie w związku z zamiarem zmiany Statutu 

Spółki, Zarząd HM Inwest S.A. informuje, że treść proponowanych zmian została wymieniona 

w pkt IX załącznika zawierającego treść projektów uchwał (Uchwała nr 9/22/02/2022), zaś 

projekt nowego tekstu jednolitego Statutu został wymieniony w pkt X załącznika zawierającego 

treść projektów uchwał (Uchwała nr 10/22/02/2022).  

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem 

obrad, w tym projekt uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz projekt tekstu jednolitego 

statutu Spółki.  

Informacje o ogólnej liczbie akcji, wzór formularza pełnomocnictwa i formularz do głosowania 

przez pełnomocnika oraz inne materiały związane z NWZ HM Inwest S.A. zwołanym na dzień 

22.02.2022r.  zostały opublikowane na stronie korporacyjnej Spółki www.grupainwest.pl w 

zakładce relacje inwestorskie. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych oraz § 19 pkt 1 i 2 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. 
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