
 

Zarząd       Suwałki, dnia 08 czerwca 2020 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

______________ 

______________ 

______________ 

 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 16:30 w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki.   

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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.  

Pozostałe informacje: 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż:  

1) nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie ogłoszenia                      

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są akcjami imiennymi,  

2) zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, gdy wszystkie 

akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za 

pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na to zgodę 

także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Projekt zmian w statucie Spółki: 

Zarząd Spółki niniejszym przedkłada następujące propozycje zmian w Statucie Spółki: 

1) dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2 – 5 Statutu Spółki: 

„2. Zgody udziela lub odmawia zarząd, zgodnie z uchwałą rady nadzorczej w tym 

przedmiocie. Zarząd udziela lub odmawia zgody w terminie dwóch miesięcy od otrzymania 

pisemnego wniosku akcjonariusza o jej wyrażenie. Akcjonariusz we wniosku podaje jakimi i 

iloma akcjami chce rozporządzić, na czyją rzecz oraz załącza umowę przedwstępną. 

Informację o zamiarze zbycia akcji przez akcjonariuszy wraz z umową przedwstępną zarząd 

przesyła radzie nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej otrzymania. 

3. O zamiarze zbycia akcji rada nadzorcza, w terminie 14 (czternastu) dni, powiadamia 

listem poleconym pozostałych akcjonariuszy. W zawiadomieniu tym rada nadzorcza podaje 

ilość oraz cenę akcji przeznaczonych do zbycia. Pierwszeństwo w nabyciu akcji 

przeznaczonych do zbycia przez akcjonariusza mają pozostali akcjonariusze posiadający 

akcje imienne. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia. 

Każdy akcjonariusz ma prawo do nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do posiadanych 

akcji imiennych. W przypadku, gdy liczba przeznaczonych do zbycia akcji będzie mniejsza niż 

liczba akcjonariuszy, którzy wyrazili chęć skorzystania z prawa pierwszeństwa, wówczas 

akcje te mogą być nabywane przez tych akcjonariuszy na zasadzie współwłasności łącznej. 

4. W przypadku, gdy akcjonariusz lub kilku akcjonariuszy skorzysta z prawa pierwszeństwa, 

zarząd wskazuje ich jako nabywców akcji. W przypadku, gdy akcjonariusze 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, 

zgodnie z uchwałą rady nadzorczej w tym przedmiocie, 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, zgodnie z uchwałą rady nadzorczej w tym przedmiocie, może też wskazać jako 

nabywcę Spółkę, która nabędzie akcje celem umorzenia.” 

nowe proponowane brzmienie § 9 ust. 2 – 5 Statutu Spółki: 

„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) dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 Statutu Spółki:  

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” 

nowe proponowane brzmienie § 15 ust. 2 Statutu Spółki:  
„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która może przeznaczyć 

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

3) dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki:  

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

nowe proponowane brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki: 
“1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie 

lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”, 

4) dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki: 

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres 

wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata.  

nowe proponowane brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki: 
„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) dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 5 pkt. 10) Statutu Spółki: 

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

przewidzianych w planie finansowym, jeżeli skutki finansowe tych czynności przekraczają 

jednorazowo kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);” 

nowe proponowane brzmienie § 18 ust. 5 pkt. 10) Statutu Spółki: 

“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) dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 5 pkt. 11) Statutu Spółki: 

„11) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę umów niezwiązanych z bieżącą 

działalnością Spółki, w tym umów menedżerskich, w przypadku gdy wartość takiej umowy 

przekracza kwotę  120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) lub/i gdy wartość 

umowy, określającej wypłaty ratalne, przekracza w sumie kwotę 240.000,00 zł (słownie: 

dwieście czterdzieści tysięcy złotych) na jeden rok.” 

nowe proponowane brzmienie § 18 ust. 5 pkt. 11) Statutu Spółki: 

„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) dodanie 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) dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 4 Statutu Spółki: 

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

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

nowe proponowane brzmienie § 19 ust. 4 Statutu Spółki: 
„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) dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 5 Statutu Spółki: 

„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.” 

nowe proponowane brzmienie § 19 ust. 5 Statutu Spółki: 
„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) dodanie do Statutu Spółki kolejnego paragrafu pod numerem 26                                

o następującym brzmieniu: 

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

Statutu w brzmieniu ustalonym uchwałą nr ….. Walnego Zgromadzenie z dnia ….. czerwca 

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

 

 

Z poważaniem:  

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

Akcjonariusz Spółki 

Laboratorium Futbolu Paszkowski i Wspólnicy  

Spółka Jawna z siedzibą w Dziekanowie Leśnym 

ul. Miodowa 20A 

05 – 092 Dziekanów Leśny 

KRS: 0000641451 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 



zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie straty za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

Akcjonariusz Spółki 

LOKALNA STACJA PALIW 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Abp. Józefa Teodorowicza nr 3, lok. 99 

02-972 Warszawa 

KRS: 0000670452 

 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 



zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

Akcjonariusz Spółki 

„MELIUS CENTRUM REHABILITACJI” 

Mazur, Terlecki Spółka Jawna 

ul. Jana Pawła II, nr 7  

16-400 Suwałki 

KRS: 0000390846 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 



zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

Akcjonariusz Spółki 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SABO” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka Komandytowa 

ul. Ludwika Waryńskiego 26  

16-400 Suwałki 

KRS: 0000620756 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 



gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

Akcjonariusz Spółki 

ZAKŁADY PRODUKCJI KRUSZYW 

RUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA 

ul. Przemysłowa 28 

18-305 Szumowo 

KRS: 0000320967 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

Akcjonariusz Spółki 

STOLLAR SYSTEMY OKIENNE 

GODLEWSKA SPÓŁKA JAWNA 

ul. Północna 50A 

16-400 Suwałki 

KRS: 0000373250 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

     Akcjonariusz Spółki 

KLIMAT SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Nowomiejska nr 22, lok. 45 

16-400 Suwałki 

KRS: 0000360714 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

Akcjonariusz Spółki 

Miasto Suwałki  

ul. Adama Mickiewicza 1 

16 – 400 Suwałki 

NIP: 8442155152 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Suwalski Klub Sportowy “WIGRY” 

ul. Zarzecze 26 

16-400 Suwałki  

KRS: 0000036087 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

 Akcjonariusz Spółki 

Marek Wołągiewicz 

ul. Klonowa 43/51 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

 Akcjonariusz Spółki 

Witold Pachucki 

ul. Olsztyńska 48 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Mariusz Łanczkowski 

ul. Szkolna 15 

16-407 Wiżajny 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Paweł Przełomski 

ul. Kasztanowa 12C 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Karol Szyszko 

ul. Piotrkowska 2 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Mirosław Andruczyk 

ul. Augustowska 18 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Piotr Racis 

ul. Cicha 8 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Łukasz Pałuska 

ul. Ogińskiego 5C 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Marek Zdancewicz 

ul. Mechaników 2 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

         

Akcjonariusz Spółki 

Sławomir Jakubowski 

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 105 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Michał Olbryś 

ul. Kowalskiego 3/6 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Daniel Terlecki 

ul. Lazurowa 18 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Maciej Sokołowski 

ul. Dwernickiego 8/4 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

 

Akcjonariusz Spółki 

Maciej Makuszewski 

ul. Wypoczynkowa 22/40 

80-324 Gdańsk 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Szymon Racis 

ul. Górnicza 5 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Sylwester Cimochowski 

ul. Lityńskiego 16B/48 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

 

Akcjonariusz Spółki 

Jerzy Kruszewski 

ul. Papieża Jana Pawła II 16/11 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Jan Letkiewicz 

ul. Gałaja 57 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Tadeusz Szymańczyk 

ul. Szpitalna 69A 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Czesław Renkiewicz 

ul. Mechaników 39 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Wojciech Smardzewski 

Stary Folwark 51A 

16-402 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Henryk Grabowski 

ul. Gen. Sikorskiego 29A 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Krzysztof Kułakowski 

ul. Sportowa 6H/14 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Wojciech Kruszewski 

ul. Moniuszki 3/15 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Rafał Kruszewski 

ul. Papieża Jana Pawła II 10/74 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Piotr Malinowski 

ul. 11 Listopada 1/26 

16-400 Suwałki 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Michał Syryca 

ul. Papieża Jana Pawła II 8A/30 

16-400 Suwałki 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Janusz Piotrowski 

ul. Chrobrego 8 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Karol Poklikajew 

ul. Młynarskiego 6/17 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Marcin Michniewicz 

ul. Utrata 2/23 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Urszula Sznel 

ul. Młynarskiego 10/61 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Wiesław Wasilewski 

ul. Zamojska 3 

16-400 Suwałki 

 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Dariusz Mazur 

ul. Kazimierza Wielkiego 8 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Kamil Makarewicz 

Płociczno – Osiedle 118 

16-402 Suwałki 

 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Dariusz Ołów 

ul. Lotnicza 53A 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Dariusz Żakiewicz 

ul. Prądzyńskiego 30 

16-300 Augustów 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Leszek Lewoc 

ul. Skłodowskiej – Curie  12/2 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Mariusz Ołdyński 

ul. Kielecka 13 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Kamil Kowalewski 

ul. Noniewicza 48/92 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Jan Sztukowski 

Okuniowiec 166 

16-402 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Tadeusz Kościuk 

ul. Umińskiego 8/15 

03-984 Warszawa 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Janusz Trocki 

Leszczewek 26 

16-402 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Robert Wołągiewicz 

ul. Papieża Jana Pawła II 8A/18 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Błażej Bieńkowski 

ul. Lutostańskiego 18 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Kazimierz Kardzis 

ul. Korczaka 1/25 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Wojciech Drażba 

ul. Lityńskiego 16B/53 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

 

Akcjonariusz Spółki 

Jacek Pietrukiewicz 

ul. Giżycka 30 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 



Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Szymon Gajewski 

ul. Kościuszki 40 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 



akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Artur Karaś 

Krzywe 63H 

16-402 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Jarosław Radulski 

ul. Jagiełły 18 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Waldemar Kołodziej 

ul. Emilii Plater 19/36 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Andrzej Olsztyn 

ul. Modrzewiowa 8 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Konrad Sukany 

ul. Papieża Jana Pawła II 16/8 

16-400 Suwałki 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Mariusz Jaworowski 

Mała Huta 19 

16-402 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Janusz Andruczyk 

ul. Topolowa 3 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Szymon Ceran 

ul. Witosa 15/26 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Marcin Czyżyk 

Rowele 35 

16-406 Rutka Tartak 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Jarosław Wilk 

ul. Batalionów Chłopskich 19 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Krzysztof Wilk 

ul. Batalionów Chłopskich 21 

16-400 Suwałki 

 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Jarosław Jurewicz 

ul. Kowalskiego 6A/1 

16-400 Suwałki 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

Akcjonariusz Spółki 

Jacek Barański 

ul. Pasaż Ursynowski 1/11 

02-784 Warszawa 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 

przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 



Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

Z poważaniem: 



 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd       Suwałki, dnia 24 maja 2019 roku 

Wigry Suwałki 

Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Suwałkach  

ul. Zarzecze 26 

16 – 400 Suwałki 

 

 

Akcjonariusz Spółki 

Dariusz Domel 

ul. Emilii Plater 37/21 

16-400 Suwałki 

 

 

 

Zaproszenie  

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach 

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) 

uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie 



przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00w siedzibie Spółki w Suwałkach 

przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie dokonywał zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w trybie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 402 § 1 

Kodeksu spółek handlowych), ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są 

akcjami imiennymi. Zgodnie z treścią art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, 

gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być 

zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, a jeżeli akcjonariusz wyraził na 

to zgodę także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad: 

Porządek obrad: 

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 od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. i sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.  

9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 

21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r.,  

c) pokrycie stratyza rok obrotowy od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu                 

z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 21.02.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

10. Wolnewnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  



 

Z poważaniem: 

 

Zarząd Wigry Suwałki S.A. 

 

 


