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Gdańsk, dnia 8 października 2009 r. 

 Mercor spółka akcyjna 

ul. Grzegorza z Sanoka 2 

80-408 Gdańsk 

 

WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2009 R. 

 

Działając na podstawie przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 6 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, mając na uwadze pkt 3.1 ogłoszenia 

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 października 

2009 r. (dalej „NWZA”), niniejszym wnoszę o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad 

NWZA poprzez dodanie po dotychczasowym punkcie 8 nowego punktu o następującym 

brzmieniu: 

„9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę 

roku obrotowego z dotychczasowego równego rokowi kalendarzowemu na rok od dnia 

1 kwietnia do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego, z zastrzeŜeniem określenia 

roku obrotowego przejściowego na okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 

2011 roku.” 

W konsekwencji wnoszę o zmianę numeracji kolejnych punktów porządku obrad NWZA 

o jeden w górę. 

Jednocześnie wnoszę o poddanie pod głosowanie we wspomnianym punkcie porządku 

obrad uchwały następującej treści: 

« UCHWAŁA nr [●] 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku 

z dnia 29 października 2009 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, postanawia nadać następujące brzmienie postanowieniu § 16 ustęp 1 

Statutu Spółki: 

„1. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31  marca, z tym Ŝe pierwszy rok po 

zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.” 

§ 2 

Zmiana Statutu objęta niniejszą uchwałą wchodzi w Ŝycie w dniu wpisu do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego. » 

W mojej ocenie wprowadzenie zmiany okresu obrotowego Spółki będzie miało pozytywny 

wpływ na jej efektywność biznesową i ekonomiczną poprzez racjonalizację rozłoŜenia jej 

działań w czasie. 

Zgodnie z moją wiedzą, zarówno dla Mercor SA, jak i dla pozostałych podmiotów Grupy 

Mercor trzeci, a zwłaszcza czwarty kwartał roku kalendarzowego to w cyklu sezonowości, 



któremu podlega działalność Spółki, okres największej intensywności pracy,  

co ma odzwierciedlenie na przestrzeni minionych lat w wynikach finansowych  

(np. w latach 2006-2008 w pierwszym i drugim kwartale roku kalendarzowego Spółka 

wypracowała 35% przychodów rocznych, pozostałe 65% przypadało na trzeci i czwarty 

kwartał).  Dlatego z biznesowego punktu widzenia waŜne jest, aby okresie wysokiego 

sezonu posiadane zasoby wykorzystywać przede wszystkim do realizacji zadań 

operacyjnych, a działania związane z zamykaniem roku obrachunkowego, planowaniem 

oraz budŜetowaniem kolejnego roku przenieść na pierwszy kwartał roku kalendarzowego, 

kiedy następuje okres niŜszej aktywności na rynkach działalności Spółki. 

Ponadto przeniesienie planowania i budŜetowania na pierwszy kwartał roku 

kalendarzowego pozwoli uzyskać Spółce lepszą widzialność spodziewanych na rynku 

projektów co umoŜliwi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.  

Informuję jednocześnie, iŜ jestem akcjonariuszem uprawnionym do Ŝądania umieszczenia 

w porządku obrad NWZA określonych spraw, albowiem posiadam 4.028.400 akcji Spółki, 

co stanowi 25,73% ogółu kapitału zakładowego, a akcje te uprawniają mnie do 

4.028.400 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 25,73% ogólnej liczby głosów. 
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