
 
ZAŁĄCZNIK NR 1   

do uchwały nr 15/ 2009 z dnia 2 października 2009r. 

 
UZASADNIENIE UCHWAŁY  

 
w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki  

 

Zarz ąd Mercor SA informuje, i Ŝ podj ęcie uchwały w powy Ŝszej 
sprawie jest  zasadne ze wzgl ędu na konieczno ść przystosowania 
Statutu Spółki do zmian wprowadzonych przez Rozporz ądzenie 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r .  w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalno ści zobowi ązuj ących Spółk ę do zmiany PKD 
do 31 grudnia 2009r.  

UZASADNIENIE UCHWAŁY  
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki 

 
Zarz ąd spółki Mercor SA wyra Ŝa niniejszym pozytywn ą opini ę w 
sprawie  podj ęcia uchwały w powy Ŝszej sprawie. 
 
Celem podj ęcia tej uchwały jest aktualizacja Statutu Spółki  w  
zwi ązku z wcze śniej podj ętymi uchwał ą WZA nr 4/2008 z dnia 28 
marca 2008r. oraz uchwał ą Zarz ądu nr 13/2008r. z dnia 21 lipca 
2008r. w sprawie podwy Ŝszenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji w granicach kapitału docelowego. 

 
UZASADNIENIE UCHWAŁY 

w sprawie poł ączenia Spółki z Hasil spółka z o.o. 
 

Zarz ąd Mercor SA informuje, i Ŝ podj ęcie uchwały w powy Ŝszej 
sprawie jest  zasadne ze wzgl ędu na optymalizacj ę kosztów oraz 
optymalizacj ę działalno ści handlowej w regionie Dolnego 
Śl ąska ,  bowiem  obie spółki działaj ą na tym samym rynku. 
 

 
UZASADNIENIE UCHWAŁY 

w sprawie upowa Ŝnienia Rady Nadzorczej do przyj ęcia tekstu 
jednolitego Statutu 

 
Zarz ąd Mercor SA informuje, i Ŝ podj ęcie uchwały w powy Ŝszej 
sprawie jest konsekwencj ą planowanych zmian Statutu przez 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
 

POZOSTAŁE UCHWAŁY  
w sprawach porz ądkowych i formalnych oraz uchwały, które s ą 

typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad nadzw yczajnego 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy   



 
Pozostałe uchwały w sprawach porz ądkowych i formalnych oraz 
uchwały, które s ą typowymi uchwałami podejmowanymi w toku 
obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonari uszy Zarz ąd 
opiniuje pozytywnie. Konieczno ść ich podj ęcia wynika wprost z 
k.s.h. 
 


