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Skróc ona nazwa emitenta
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Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. które odbyło się w dniu 29 czerwca
2018 roku oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 6) - 9)
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 (Dz.U.2018 poz.757) (dalej:
"Rozporządzenie"), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z wynikami głosowania, jak
również treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Emitent informuje, iż Sprawozdanie Finansowe oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finasnowe Spółki za rok
obrotowy 2017, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, będące
przedmiotem głosowania, dostępne są na stronie internetowej Spółki. Emitent informuje ponadto, iż do
podjętych uchwał, nie zgłaszano sprzeciwów.
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zostały podjęte.
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