
 

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na 

dzień 27 kwietnia 2020 roku 

 

UCHWAŁA nr ……… 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od wybo-

ru komicji skrutacyjnej  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. odstępuje od wyboru 

komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

W głosowaniu jawnym oddano  .................... głosów, 

za przyjęciem uchwały   ..................... głosów, 

przeciw     ..................... głosów, 

wstrzymało się    ...................... głosów. 

 

Uzasadnienie: 

Uchwała ma charakter techniczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UCHWAŁA nr …… 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodni-

czącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A. z siedzi-

bą we Wrocławiu.  

 

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu Pana …....………………, zamieszkałego………………. 

 

W głosowaniu tajnym oddano      ................. głosów, 

za przyjęciem uchwały     ................. głosów, 

przeciw                                               ................. głosów, 

wstrzymało się                                    .................  głosów. 

 

Uzasadnienie: 

Uchwała ma charakter techniczny. Wybór Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia stanowi konieczny element prawidłowo przeprowadzone-
go Walnego Zgromadzenia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UCHWAŁA nr …… 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Rachunkowo-

ści dla sprawozdań finansowych Rawlplug S.A. 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. działając na podstawie 

przepisu art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o ra-

chunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zmianami) po-

stanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Rawlplug S.A. 

i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Rawlplug S.A. zgod-

nie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), w rozumie-

niu art. 2 ust. 3 ww. ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standarda-

mi Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez 

MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ww. ustawy. Sporządzanie spra-

wozdań finansowych według nowych zasad rachunkowości zostaje wpro-

wadzone dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycz-

nia 2020 roku. 

 

W głosowaniu tajnym oddano      ................. głosów, 

za przyjęciem uchwały     ................. głosów, 

przeciw                                               ................. głosów, 

wstrzymało się                                    .................  głosów. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Ra-

dy Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania Mię-

dzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), spółki, których papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokol-

wiek z państw członkowskich mają obowiązek stosowania MSR przy spo-

rządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za każdy rok obro-

towy rozpoczynający się po 1 stycznia 2005 roku.  

Jednocześnie ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 

2019 r. poz. 351 z późn.zm.) dopuszcza możliwość sporządzania jednost-

kowych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych do-



 
 

puszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z MSR.  

W celu zastosowania jednakowych metod wyceny aktywów i pasywów za-

równo w skonsolidowanych, jak i jednostkowych sprawozdaniach finanso-

wych, Zarząd Rawlplug S.A. rekomenduje wdrożenie MSR w jednostkowych 

sprawozdaniach finansowych Rawlplug S.A. dla sprawozdań finansowych 

za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się po 1 stycznia 2020 roku. 

Ujednolicenie zasad rachunkowości dla sprawozdań jednostkowych i skon-

solidowanych zapewni większą ich porównywalność oraz poprawi efek-

tywność procesu ich sporządzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


