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Projekty uchwał NWZA

Zarząd HOOP S.A. podaje w załączeniu treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień
30 sierpnia 2006r.

Uchwała nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej HOOP S.A za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2005
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HOOP S.A.,
działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2005 oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok
obrotowy 2005, na które składa się:

 i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

 ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący
po stronie aktywów i pasywów sumę 389.171 tys. zł, 

 iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia
2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości
6.710 tys. zł, 

 iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1
stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie
kapitału własnego o kwotę 12.149 tys. zł, 

 v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych w kwocie 9.780 tys. zł, 

 vi. dodatkowe informacje i objaśnienia,



wraz z opinią biegłego rewidenta – BDO Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej HOOP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005
roku i raportem biegłego rewidenta BDO Polska z ograniczoną odpowiedzialnością z
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A.
za rok obrotowy 2005.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
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