
Uchwała nr ... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 

§ 1. 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć następujący 

porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki, 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 

5. Przyjęcie porządku obrad, 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2018, 

8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2018, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, 

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 

rok obrotowy 2018, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, 

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 

wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania 

finansowego DGA S.A. za 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej DGA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 

2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A.za 2018 r., 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy 2018, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności za rok obrotowy 2018,  

16. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, 



17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018, 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej i w sprawie 

wyboru członków Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji, 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Przewodniczącego i członków 

Rady Nadzorczej Spółki. 

20. Przedstawienie przez Zarząd DGA S.A. informacji o aktualnym stanie przyczyn lub 

celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych 

Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym oraz łącznej cenie nabycia i innych 

kosztach nabycia akcji własnych Spółki 

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do opracowania polityki 

dywidendowej. 

22. Zamknięcie obrad. 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


