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Uchwała Numer 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____________. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: 

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu: 

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 obejmującego 

bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację 

dodatkową. 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku. 

7. Udzielenie absolutorium członkom  Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków 

za rok 2012. 

8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków za rok 2012. 

9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej. 

10. Zmiany statutu spółki.  

11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii E i F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, 
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wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w 

Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii E i F. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 

obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków 

pieniężnych i  informację dodatkową. 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu 

działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,  po 

rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok 

obrotowy 2012, w skład którego w szczególności wchodzi: 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 2 681 714,20 zł; 

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto 

w wysokości 326 414,56 zł; 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., 

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o w kwotę 326 414,56 zł; 

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wskazujący 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 433,19 zł; 

- dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 

2012. 

 

 

§1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 

 

§1 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że 

strata Spółki Blue Tax Group Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, w kwocie 326 414,56 zł 

zostanie pokryta z zysku w latach kolejnych.  

 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Stanisławskiemu – 

Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

 

§2 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała Numer 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Malwinie Stanisławskiej – 

Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Gabrieli Stanisławskiej– 

Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 
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w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Tkaczowi –Członkowi 

Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi –Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Krawcowi –Członkowi 

Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie udzielenia Januszowi Rzewuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Januszowi Rzewuskiemu –Członkowi 

Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012. 
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§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała Numer 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego  obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Cukrowskiemu – 

Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej 

Gabrielę Stanisławską. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 
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§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej 

Roberta Tkacza. 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej 

Mirosława Krawca. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej 

Janusza Rzewuskiego. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna  
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z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej 

Marka Cukrowskiego. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała Numer 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013  roku 

 

w sprawie zmiany statutu Spółki 

 

§1 

 

Zmienia się treść statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 7 statutu w dotychczasowym 

brzmieniu: 

„7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym 

obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji 

obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech 

czwartych głosów.” 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„7. Na podstawie uchwały Zarządu spółka może emitować obligacje, z wyłączeniem  

obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji 

obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają uchwały wlanego 

zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów.” 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Numer 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013  roku 
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w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii E i F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 

prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do 

obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect akcji serii E i F. 

 

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 , § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 , art. 

433 § 2 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Podwyższenie kapitału zakładowego 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 200 000 zł (dwieście 

tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 1 200 000 zł (jeden milion dwieście tysięcy 

złotych) poprzez emisję: 

a)  nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o 

wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; 

b)  nie więcej niż 10.000.000  (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o 

wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 

 

2. Akcje serii E i F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w 

drodze subskrypcji prywatnej. 

 

3. Akcje serii E i F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

4.. Akcje serii E i F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 

zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r.  

 

5. Upoważnia sie Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E i F oraz do podjęcia 

działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności wskazania daty 

rozpoczęcia subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów o objęciu akcji serii E i F.   

 

6. Umowy o objęcie akcji serii E i F zostaną zawarte w terminie do dnia  31.10.2013 roku. 

 

7. Akcje nowej emisji serii E i F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały 

dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).  

 

8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 

uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej 

(art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki 

do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, 
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oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o 

wysokości objętego kapitału zakładowego. 

 

§ 2. 

Wyłączenie prawa poboru 

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 

poboru akcji serii E i F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą 

pozbawienia prawa poboru akcji serii E i F, która brzmi: „W związku z planami 

rozwojowymi spółki Blue Tax Group S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowych 

emisji akcji w celu restrukturyzacji Spółki i pozyskania niezbędnych środków 

finansowych. Celem Spółki jest restrukturyzacja zobowiązań wobec największego 

akcjonariusza – Mirosława Stanisławskiego poprzez potrącenie wzajemnych 

zobowiązań tego akcjonariusza i Spółki oraz zwiększenie bazy kapitałowej poprzez 

emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych 

projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną 

metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone 

zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek 

„NewConnect).” 

 

§ 3. 

Zmiana statutu  

Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1  statutu w dotychczasowym 

brzmieniu: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli 

się na 100 000 000 (słownie: sto milionów) akcji, w tym: 

1) 25.400.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych  

serii A, o numerach A 00 000 001 do A 25 400 000 o wartości nominalnej 0,01zł 

(słownie: jeden grosz) każda; 

2) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o 

numerach B 00 000 001 do B 25 000 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden 

grosz) każda; 

3) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 

00 000 001 do numeru C 20 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden 

grosz) każda. 

4) 29 600 000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji na 

okaziciela serii D, o numerach 00 000 001 do numeru D 29 600 000 o wartości 

nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”  

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
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„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.200 000,00 zł (słownie: jeden milion 

dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 120 000 000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) 

akcji, w tym: 

1) 25.400.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych  

serii A, o numerach A 00 000 001 do A 25 400 000 o wartości nominalnej 0,01zł 

(słownie: jeden grosz) każda; 

2) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o 

numerach B 00 000 001 do B 25 000 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden 

grosz) każda; 

3) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 

00 000 001 do numeru C 20 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden 

grosz) każda; 

4) 29 600 000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji na 

okaziciela serii D, o numerach 00 000 001 do numeru D 29 600 000 o wartości 

nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda; 

5) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o 

numerach od E 00 000 001 do numeru E 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł 

(jeden grosz) każda; 

6) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o 

numerach od F 00 000 001 do numeru F 10.000.000  o wartości nominalnej 0,01 zł 

(jeden grosz) każda.” 

 

§ 4. 

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E i F oraz dematerializację akcji serii E i F 

 

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w 

związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 

nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża 

zgodę na: 

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii E i F do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez 

spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

b) złożenie akcji Spółki serii E i F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E i F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). 
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2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do  

wprowadzenia akcji Spółki serii E i F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A , 

b) złożenie akcji Spółki serii E i F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie 

dematerializacji akcji Spółki serii E i F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w 

depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji Spółki serii E i F. 

 

§ 5. 

Wejście w życie 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


