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Treść  raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) działając na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje 
do publicznej wiadomości sprostowaną treść uchwał podjętych przez NWZA oraz treść załączników do tych 
uchwał, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże 
akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących 
się".

Sprostowanie dotyczy wyników głosowania za podjęciem uchwały Nr 5 w sprawie: zmiany Statutu Spółki. W 
Raporcie bieżącym Nr 6 z dnia 11.02.2011 r. zamieszczono następującą informację:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.268.646 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 62,6%
Łączna liczba ważnych głosów: 21.268.646
w tym liczba głosów "za": 21.268.646
"przeciw": --------------
"wstrzymujących się": --------------

Poprawne wyniki głosowania nad w/w uchwałą to:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.651.734  akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 24.651.734
w tym liczba głosów "za": 21.268.646
"przeciw": --------------
"wstrzymujących się": 3.383.088

Jednocześnie Emitent informuje, iż odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 
(projekt Uchwały Nr 2) a liczenie głosów powierzono p. Natalii Michaluk pełniącej obowiązki protokolanta.
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