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Uchwała nr 1/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
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Uchwała nr 2/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej powołanej celem przeliczania 

głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu następujące osoby: 

 

1) ____________________,  

 

2) ____________________, 

 

3) ____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT  

 

Uchwała nr 3/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie 

___________________. 

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT  

 

Uchwała nr 4/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą                                

w Suwałkach postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji 

Skrutacyjnej. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia               

i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 r. oraz opinii Rady 

Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.                                       

i o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.,  

2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.,  

3) przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019 r.,  

4) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                                  

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowy 2019 r., 

5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021 r.,  

6) wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, 

7) zmiany Statutu Spółki zgodnie z projektem umieszczonym poniżej w treści niniejszego 

Zaproszenia,  

8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  
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Uchwała nr 5/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą                              

w Suwałkach, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2019, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. 
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Uchwała nr 6/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia 

zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie, które obejmuje w szczególności:  

1) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 1.938.412,00 zł (słownie: jeden milion 

dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100),  

2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 616.693,17 zł (słownie: sześćset 

szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 17/100).  
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Uchwała nr 7/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą                                   

w Suwałkach postanawia zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 616.693,17 zł pozostawić jako 

niepodzielony. 
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Uchwała nr 8/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą                                   

w Suwałkach postanawia udzielić Panu Pawłowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania 

funkcji, tj. od dnia 01.01.2019  r. do dnia 31.12.2019 r. 
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Uchwała nr 9/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Panu Janowi Sztukowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania 

funkcji, tj. od dnia 01.01.2019  r. do dnia 31.12.2019 r. 

  



PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT  

 

Uchwała nr 10/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Panu Bogdanowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym roku obrotowym 2019, w okresie 

sprawowania funkcji, tj. od dnia 01.01.2019  r. do dnia 31.12.2019 r. 
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Uchwała nr 11/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Panu Marcinowi Rafałowi Bonisławskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie 

sprawowania funkcji, tj. od dnia 08.02.2019  r. do dnia 08.07.2019 r. 
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Uchwała nr 12/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Szymańczyk absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania 

funkcji, tj. od dnia 08.02.2019  r. do dnia 31.12.2019 r. 
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Uchwała nr 13/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Izydorowi Walendzewicz absolutorium z 

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie 

sprawowania funkcji, tj. od dnia 15.10.2019  r. do dnia 31.12.2019 r. 
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Uchwała nr 14/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Cimochowskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania 

funkcji, tj. od dnia 01.01.2019  r. do dnia 31.01.2019 r. 
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Uchwała nr 15/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Pani Jadwidze Olbryś absolutorium z wykonania 

obowiązków:  

1) Członka Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania funkcji, tj. od dnia 

14.01.2019  r. do dnia 13.06.2019 r., 

2) Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania funkcji, tj. od 

dnia 14.06.2019  r. do dnia 05.07.2019 r. 
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Uchwała nr 16/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Panu Dariuszowi Januszowi Mazur absolutorium z 

wykonania obowiązków:  

1) Członka Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania funkcji, tj. w dniu 

13.06.2019 r., 

2) Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania funkcji, tj. od dnia 

14.06.2019  r. do dnia 31.12.2019 r. 
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Uchwała nr 17/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

  

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Panu Markowi Wołągiewicz absolutorium z wykonania 

obowiązków:  

1) Członka Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania funkcji, tj. od dnia 

21.02.2019 r. do dnia 13.06.2020 r., 

2) Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania funkcji, tj. od 

dnia 14.06.2019  r. do dnia 31.12.2019 r. 
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Uchwała nr 18/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  
 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia udzielić Panu Kamilowi Makarewicz absolutorium z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie sprawowania funkcji, 

tj. od dnia 01.01.2019  r. do dnia 31.12.2019 r. 
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Uchwała nr 19/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia:  

1) wybrać Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach  jako 

firmę audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2020 i 2021 r., 

2) upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zawarcia z firmą audytorską wskazaną                      

w pkt. 1) powyżej umowy o badanie sprawozdania finansowego za okres określony                    

w pkt. 1) powyżej. 
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Uchwała nr 20/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  
 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia:  

1) powierzyć Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna prowadzenie rejestru akcjonariuszy 

Spółki,  

2) upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zawarcia z podmiotem wskazanym w pkt. 1) 

powyżej stosownej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, a także 

upoważnić Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich zmian w treści powyższej umowy 

w przyszłości,  

3) zobowiązać Zarząd Spółki do udostępnienia Akcjonariuszom Spółki, niezwłocznie po 

otwarciu rejestru akcjonariuszy Spółki, wszelkich dokumentów i informacji, które będą 

konieczne do umożliwienia Akcjonariuszom Spółki prawidłowego korzystania z 

powyższego rejestru lub, których udostępnienie będzie wymagane przepisami prawa, 

w tym regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wskazany w pkt. 

1) powyżej.  
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Uchwała nr 21/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Suwałkach postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: 

1. Nadać § 9 ust. 2 – 5 Statutu Spółki następujące brzmienie: 

„2. Akcjonariusz we wniosku o zgodę na rozporządzenie akcjami podaje jakimi i iloma 

akcjami ma zamiar rozporządzić, na czyją rzecz, za jaką ceną, jeżeli rozporządzenie dotyczy 

zbycia akcji, oraz załącza umowę przedwstępną lub warunkową w przedmiocie 

rozporządzenia akcjami. Zgody udziela lub odmawia Zarząd w terminie:  

1) 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku akcjonariusza o wyrażenie 

zgody na zbycie akcji: 

2) 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku akcjonariusza                    

o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami w inny sposób niż poprzez ich zbycie.  

3. O zamiarze zbycia akcji Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 

informacji o zamiarze zbycia akcji, powiadamia pozostałych akcjonariuszy za pomocą listu 

poleconego lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz uprzednio wyraził na to 

pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.                                  

W zawiadomieniu tym Zarząd podaje ilość oraz cenę akcji przeznaczonych do zbycia. 

Pierwszeństwo w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia przez akcjonariusza mają pozostali 

akcjonariusze posiadający akcje imienne i reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą 

kapitału zakładowego. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu 14 dni od dnia 

zawiadomienia. Każdy akcjonariusz, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa, ma prawo do 

nabycia zbywanych akcji w dowolnej ilości, przy czym w przypadku, gdy liczba 

przeznaczonych do zbycia akcji będzie mniejsza niż liczba akcjonariuszy, którzy wyrazili chęć 

skorzystania z prawa pierwszeństwa, lub w przypadku, gdy więcej niż jeden akcjonariusz, 

któremu przysługuje prawo pierwszeństwa, wyraził chęć skorzystania z prawa pierwszeństwa 

co do tej samej zbywanej akcji, wówczas akcje te mogą być nabywane przez tych 

akcjonariuszy na zasadzie współwłasności łącznej. 

4. W przypadku, gdy akcjonariusz lub kilku akcjonariuszy, którym przysługuje prawo 

pierwszeństwa, skorzysta z prawa pierwszeństwa, Zarząd wskazuje ich jako nabywców akcji. 

W przypadku, gdy akcjonariusze, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, nie skorzystają                 

z prawa pierwszeństwa lub pomimo skorzystania z prawa pierwszeństwa nie zgłoszą zamiaru 

nabycia wszystkich przeznaczonych do zbycia akcji, wówczas Zarząd, w wypadku odmowy 

zgody na rozporządzenie akcjami lub ich ułamkowymi częściami, wskazuje innego nabywcę,           

w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce  zamiaru rozporządzenia akcjami.              

W takim wypadku cena za zbywane akcje ustalona będzie na podstawie bilansu Spółki                     

z ostatniego, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie przed dniem zgłoszenia Spółce 



zamiaru rozporządzenia akcjami, rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Cena za jedną 

akcję, ustalona w sposób opisany w zdaniu poprzednim, nie może być niższa niż wartość 

nominalna tej akcji. Nabywca wskazany przez zarząd powinien zapłacić cenę w terminie 30 

dni od daty doręczenia akcjonariuszowi oświadczenia Zarządu wskazującego nabywcę. 

5. Zarząd może też wskazać jako nabywcę Spółkę, która nabędzie akcje celem umorzenia.” 

2. Nadać § 15 ust. 2 Statutu Spółki następujące brzmienie:  

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która może przeznaczyć 

niektórym spośród nich pełnienie funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.”, 

3. Nadać § 17 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:  

„1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie 

lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”, 

4. Nadać § 18 ust. 2 Statutu Spółki następujące brzmienie: 

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi            

3 lata. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje nie więcej niż 4 (czterech) członków Rady 

Nadzorczej, a Miasto Suwałki powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.”, 

5. Nadać § 18 ust. 5 pkt. 10) Statutu Spółki następujące brzmienie: 

„10) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie przez Spółkę zobowiązań nie 

przewidzianych w planie finansowym, jeżeli skutki finansowe tych czynności przekraczają 

kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), oraz zawieranie umów, o których 

mowa w pkt. 11);”, 

6. Nadać § 18 ust. 5 pkt. 11) Statutu Spółki następujące brzmienie: 

„11) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę umów menedżerskich oraz kontraktów 

piłkarskich, w przypadku gdy wartość takiej umowy przekracza kwotę  120.000,00 zł 

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) lub, gdy wartość umowy, określającej wypłaty 

ratalne, przekracza w sumie kwotę 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy 

złotych) na jeden rok;”, 

7. Dodać do § 18 ust. 5 Statutu Spółki dwóch kolejnych punktów pod numerami 12) i 13) 

o następującym brzmieniu: 

 „12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania finansowego Spółki;”, 

 „13) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.”, 

8. Nadać § 19 ust. 4 Statutu Spółki następujące brzmienie: 

„4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie 

głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej.”, 

9. Nadać § 19 ust. 5 Statutu Spółki następujące brzmienie: 



„5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą jest dopuszczalne w drodze głosowania 

pisemnego, a także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,          

w szczególności faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Uchwała jest ważna, gdy 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co 

najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.” 

10. Dodać do Statutu Spółki kolejny paragraf pod numerem 26 o następującym brzmieniu: 

„Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określone w § 18 ust. 2 

Statutu w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 21/2020 Walnego Zgromadzenie z dnia 23 

czerwca 2020 r. stosuje się począwszy od drugiej kadencji członków Rady Nadzorczej.”. 

 

 

 

 

 

  



PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT  

 

Uchwała nr 22/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  
 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą                          

w Suwałkach postanawia, na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnić 

Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 


