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Temat: Żądanie akcjonariusza zwołania NWZ eCard S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.5ustawy o ofercie – aktualizacja informacji poufnej
Treść raportu:
Zarząd eCard S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu 8/2015, ws. zawarcia
warunkowej umowy inwestycyjnej, informuje o otrzymaniu w dniu 26 października 2015 roku
żądania z dnia 23 października 2015 roku od MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0) z siedzibą w Warszawie
(00-113) przy ul. Emilii Plater 53 (dalej: „MCI”) oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie (81-743) przy ul.
Władysława IV 22 (dalej: „TUW SKOK”), w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
MCI oraz TUW SKOK, działając w wykonaniu postanowień ust.5.1 wielostronnej umowy
inwestycyjnej z dnia 21 lipca 2015 r., zawartej pomiędzy MCI, TUW SKOK oraz Spółką, oraz
art.16 ust.6 statutu Spółki zwrócili się do Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w najbliższym możliwym terminie, dopuszczalnym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, w którego porządku obrad
znajdzie się podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie
zniesienia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., poz. 1382 ze zm.).
Zarząd podejmuje kroki w celu zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z otrzymanym
żądaniem.
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