Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Andrychowie, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2021 roku bez
formalnego zwołania, na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------2. Wybór Przewodniczącego.--------------------------------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:-----------------------------------------a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, --------------------c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy
2020,-----------------------------------------------------------------------------------d) sprawozdania

Zarządu

„ANDROPOL”

S.A.

z

działalności

Grupy

Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. w roku obrotowym 2020.-------------------e) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. za rok
obrotowy 2020,------------------------------------------------------------------------7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-------------------------------------------------a) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2020 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie
podziału zysku za rok obrotowy 2020,---------------------------------------------b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. za rok
obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
„ANDROPOL” S.A. w roku obrotowym 2020,-----------------------------------c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2020,------------------------------------------------------------------------------------8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-------------

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
Spółki za rok obrotowy 2020,------------------------------------------------------------b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2020, ----------------------------------------------------------------------------------------c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,---------d) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 rok,-----------------------------e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. za rok
obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu „ANDROPOL” S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. w roku obrotowym 2020,--------------f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „ANDROPOL” S.A. jako jednostki
dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL”S.A. w roku
obrotowym 2020,--------------------------------------------------------------------------g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
„ANDROPOL”S.A. za rok obrotowy 2020,-------------------------------------------h) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z własnej działalności w roku
obrotowym 2020,--------------------------------------------------------------------------i) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2020,--------------------------------------------------------------------j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020,-------------------------------------------------k) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji------------------l) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji, -----------------------m) ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.
9. Sprawy różne.------------------------------------------------------------------------------10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------

