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ZAWIADOMIENIE

O ZWOI,ANIU Z\NY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

SPO.[,KI,,BIIIRO PLUS'' S.A.

W trybie przewidzianymw art. art. 399 i 402 $ 3 Kodeksu sp6tek handlowych Zarzqdsp6lki ,,Biuro
Plus" S.A. z siedzibq w Poznaniu zawiadamia o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Sp6lki na dziert:

18 wrzeSnia 2020 roku, pocz;gek obrad o godzinie l0:00.
Obrady odbpd4 sig w Poznaniu w Hotelu 500 w Tarnowie Podgdrnym ul. poznariska 139

lggpdek obrad pJzewld$ e:
I . ofwarcie zgromadzenia przez przewodnicz4cego Rady Nadzorczej;
2. wyb6r P rzew o dnicz4ce go Zgr omadzenia;
3 ' stwierdzenie prawidlowo(ci zwolani a Zgromadzenia oraz zdolnojci Zsromadzenia do
podejmowania wiEzqlcych uchwa{;
4. przy j qcie porz4dku obrad;
5. wyb6r komisji skrutacyjnej;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarz4du z dzialalno$ci Sp6lki oraz sprawozdania finansowego
sp6lki wraz z.opiniq i raportem bieglego rcwidenta za rokbbrotowy 201 g;
7.^tozpattzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowi4zk6w w roku obrotowym
2018, w szczeg6lnoici w sprawie zaopiniowania sprawozdaniaZarzqdu z dzialalno1ci sp6lki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegty rok obrotowy oraz w sprawie zaopiniowania wniosku
zarzqdu dotycz4cego podziaiu zysku za rok 20 1 g 

;
8' podjEcie uchwal w sprawach dotycz4cych roku obrotowego 201g, to jest w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarz4du z dzialarnoici sp6lki.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6lki, 

-

c) udzielenia osobom wchodz4cym w sk*ad 1arz4du Sp6lki absolutorium z wykonania
przeznich obowi4zk6w,
d) udzielenia osobom wchodz4cym w sklad Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przeznich obowiazk6w-
e) podzial: zysku

9. w zwi4zku konieczno$cia dostosowania sie Sp6lki ao obowiazujqcych przepis6w o
dematerializacji akcji podiqcie uchwa{y o wyborze podmiotu,kt6rl'' Lqdzie piowadzil
elektroniczny rejestr Akcjonariuszy oraz wyrazenie zgody iapodpisanie przez'Zarz4iumowy z
wybranym podmiotem z zaslrzeieniem , ze w umowie ot re*tone zostanie , ze Zarzyd Sp6lki
bqdzie w dalszym ciagu podejmowal decyzje o wyp{acie dywidendy dla Akcjonariuszy i bqdzie
te dywidendp wyplacal.
10. wolne wnioski;
1 I . zamknigc ie Zgromadzenia.



Z&Lpraggtg$M,ze

Zgodnie z art.343 $ I KSH wobec sp6lki uwaza sig za akcjonafiusza tylko tg osobg, kt6ra
jest wpisana do ksiqgi akryjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzglgdnieniem
HYPERLINK "http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc" \l
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"1arent" przepis6w o obrocie instrumentami finansowymi (powyZszy przepis stosuje siq
odpowiednio do zastawnika lub u2rytkownika akcji)

Zgodnie z art.406 $ I KSH uprawnieni z akcji imiennych i $wiadectw tymczasowych
oraz zastawnicy i uzytkownicy, kt6rym przysfuguje prawo glosu, majil prawo uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu sp6lki niepublicznej, jezeli zostali wpisani do ksiggi akcyjnej co najmniej
na tydzie6 przed odbyciem walnego zgromadzenia (trb dokonania zmian we wpisach w ksiEdze
akcyjnej reguluje art.34I KSH).

Zgodnie z art. 4I2 KSH Akcjonariusz moze uczestniczyd w walnym zgromadzeniu oraz
wykonywai prawo giosu osobi$cie lub przez pelnomocnika ($ l). Petnomocnik wykonuje
wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba 2e co innego wynika z
treSci pelnomocnictwa ($ 3). Peinomocnik moze udzielirj dalszego pelnomocnictwa, je'2eli wynika
to z tredci pe'lnomocnictwa ($ 4). Pelnomocnik moze reprezentowai wigcej niZ jednego
akcjonariusza i glosowa{ odmiennie z akcji kaadego akcjonariusza (g 5). Przepisy o
wykonywaniu prawa glosuprzez pelnomocnika stosuje siq do wykonywania prawa glosu przez
innego przedstawiciela (g 7).

Zgodnie z afi. 4l2l $ 1 KSH Peinomocnictwo do uczestni czenia w walnym
zgtomadzeniu i wykonywania prawa glosu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zgodnie z ar1.412' $ | KSH Czlonek zarz4du i pracownik sp6.1ki nie mog4 bvi
peinomocnikami na walnym zgromadzenru.

Zgodnie z afi. 413 $ 1 KSHAkcjonariusz nie moze
peinomocnika, ani jako pelnomocnik innej osoby giosowad przy powzieciu uchwal dotyczqcych
jego odpowiedzialnoSci wobec sp6iki z jakiegokolwiek tytufu, w tym udzielenia absolutorium,
zwolnienia z zobowi1zania wobec sp6lki oraz sporu pomigdzy nim a sp6ik4.

Przypominam o potrzebie posiadania dokumentu tozsamodci (dow6d osobisty lub paszport) lub
pelnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa glosu -
wymagana jest forma pisemna pod rygorem niewaznoSci.

W przypadku podmiot6w wpisanych do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru
Sqdowego ich reprezentanci winni legitymowarJ sig aktualnym (nie starszym jak 3 miesiEce)
odpisem z Krajowego Rejestru S4dowego (innymi dokumentami potwierdzaj4cymi upowa2nienie
do reprezentowania danego akcjonariusza, jekeli prawo to nie jest potwierdzone wpisem
widniej4cym w rejestrze KRS).
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