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Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. otworzyl Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej,

Pan Adam Koptyra, po czym zaproponowal, aby w pierwszej kolejnoSci Walne Zgromadzenie

przyst4pilo do rozpatrywania punktu 5. porz1dku obrad przeslanego w zawiadomieniach,

dotycz4cego wyboru Komisji Skrutacyjnej, tak aby liczenie glos6w w glosowaniu tajnym nad

wyborem Przewodniczqcego Zgromadzenia powierzyi czlonkom Komisji Skrutacyjnej

(wniosek o charakterze porz4dkowym w trybie art.404 $ 2 K.s.h.), wobec czego przyst4piono

do glosowania nad nastgpuj4c4 uchwal4:--

Uchwala Nr 1

Zwy czajnego W aln e g o Zgr omadzenia Akcj on ariu szy

sp6trki Biuro Plus S.A. z siedzibq w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie zloZonego wniosku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Birxo Plus S.A. postanawia, aby

wyboru czlonk6w Komisji Skrutacyjnej, przewidzianego w punkcie 5. porz4dku obrad

przeslanego w zawiadomieniach, dokona6 przed wyborem Przewodniczqcego Zgromadzenia.-

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej, Pan Adam Koptyra, stwierdzil, 2e w glosowaniu jawnym

nad powylszq uchwal4 oddano 446 glos6w waznych z 446 akcji (95,7I Yo kapitaNu

zakladoweEo), z czego:.

- 0 glos6w ,,przeciul',

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

a zatem p ovty Zsza uchwala zo stala przyj Eta.

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej zaproponowal aby Zgromadzenie podjglo uchwalg

o uchyleniu tajnoSci glosowania w sprawie dotyczqcej wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgodnie

z art. 420 $ 3 Kodeksu sp6lek handlowych, wobec povrylszego zarzqdzil glosowanie nad

uchwal4, o nastgpujqcej treSci:
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Uchwala Nr 2

Zw y czajnego W aln e g o Zgr omadz enia Akcj on ariu szy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: uch)'lenia tajnoSci glosowania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

glosowania w sprawie dotyczEcq wyboru Komisji

Kodeksu sp6lek handlowych.

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej stwierdzil, Le w

uchwal4 oddano 446 glos6w waZnych z 446 akcji (95,7I

glosowaniu jawnym nad pov,ryAsz4

o/o kapitalu zaldadow ego), z czego : --

sp6lki Biuro Plus S.A.

Skrutacyjnej, zgodnie

uchyla tajnoS6

z art. 420 $ 3

- 0 glos6w ,,ptzeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych Sig", ------

a zatem pov,ryZsza uchwala zostala przljgta.

Przewodnicz1cy Rady Nadzorczej stwierdzil, i2 do skladu Komisji Skrutacyjnej zgloszono

kandydatury Pana Krzysztofa RoZen, Pana Jaroslawa Sztobryna i Pana Jerzego Karysia.

Wobec powyZszego Przewodniczqcy Rady Nadzorczej zaproponowal podjgcie uchwaty

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o poni2szej trelci

Uchwala Nr 3

Zw y czajnego W alne g o Zgr omadz enia Akcj on ariu szy

sptflki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: wlzboru Komisji Skrutaclzjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A.

Komisji Skrutacyjnej niniej sze go Zgromadzenia w nastgpuj 4cyrn skladzie:

- Pan Krzysztof Rohen, ------

dokonuie wvboru



Pan Jaroslaw Sztobryn,

PanJerzy KaryS.------

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej stwierdzitr,

uchwal4 oddano 446 glos6w waZnych z 446 akcji

- 446 glos6w ,,2a",

- 0 glosow,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

a zatem povtyhsza uchwala zostila przyjqta.

Nastgpnie Przewodnicz1cy Rady Nadzorczej zaproponowal, aby funkcjg PrzewodniczEcego

Zgromadzenia pelnil Pan Adam Siwiec, Prezes Zarzqdu Sp6lki, kt6ry wyrazil zgodE na

kandydowanie, wobec czego przyst4piono do glosowania nad ponilszEuchwal4:

Uchwala Nr 4

Zw y czainego W aln e g o Zgr omadzenia Akcj on ariu szy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnit L8 wrze5nia 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodnicz4cego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonaiuszy sp6lki Biuro Plus S.A. dokonuje wyboru

Pana Adama Siwca na funkcjg Przewodniczqcego Zgromadzenia. ----------

po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjq Skrutacyjn4,

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej stwierdzil, 2e w glosowaniu tajnym nad powyZsz4 uchwalq

oddano 407 glos6w waZnych z 401 akcji (87,34 o/okapitalu zakladowego), z czeSo:

- 407 glos6w ,,zd', -'-----

- 0 glos6w ,,przecrd',

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych Si9", -------

a zatem powyhsza uchwala zostala przyjEta,

zaznaczaj qc, iz 3 9 o ddanych glo s 6w byl o ni ewa Zny ch. - - - - -

2e w glosowaniu jawnym nad pov'ryZszq

(95,71 o/okapitatu zakladowego), z czegot -'
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Pan Adam Siwiec objal funkcjg Przewodniczqcego niniejszego walnego

Zgromadzenia.

Tozsamos6 Przewodnicz4cego zgromadzenia, Pana Adama pawla Siwca, syna

Wlodzimierza i Jadwigi, posiadaj4cego PESEL 69070601076, wedlug oSwiadczenia

zarrieszka\ego w Lus6wku (kod 62-080), przy ulicy Hangarowej 16, notariusz ustalil na

podstawie okazanego dowodu osobistego CGH 818316 zdat1 waznoSci do dnia 5 grudnia

2027 roltt.

Przewodnicz4cy Zgromadzenia zapewnil, 2e dane wynikaj4ce z dokumentu powolanego

w komparycji tego aktu nie ulegty zmianie.

Lista obecnoSci akcjonariuszy, zawieraj4ca spis uczestnik6w Zv,ryczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wymienieniem iloSci akcji i glos6w im przysluguj4cych,

sporzqdzona zostala niezwlocznie po objgciu funkcji przez PrzewodniczEcego, a nastgpnie

przez niego podpisana i wylozona podczas Zgromadzenia. Listg tg podpisan4 przez

uczestnik6w Zgromadzenia oraz Przewodnicz1cego zaNqczono do niniejszego protokolu. ------

Przewodnicz1cy Zgromadzenia stwierdzil, 2e Walne Zgromadzenie zostalo zwolane

na dzief 18 wrzeSnia 2020 roku, na godzing 10:00, w spos6b formalny, przewidziany

w art. 402 S 3 K.s.h., to jest za pomocq list6w poleconych, a nadto iz obecnych bqd?

reprezentowanych jest na nim, zgodnie z list4 obecnoSci, 15 (pigtnastu) akcjonariuszy na---_\_-'.)'pg6lnq 
liczbg 16 (szesnastu) akcjonariuszy, kt6rym przysluguje l4cznie 446 (czterysta

- -- /- i\-

\-:f''qfterdzieSci szeS6) akcji na og6ln4 liczbg 466 (czterysta szesddziesi4t szeSd) akcji (co stanowi, V \"'.1
\ 95ri,71 o/o kapitalu zaldadowego), daj4cychl4cznie 446 (czterysta czterdziesci szeSd) glos6w na

i.t;

-'- 
t . q|Otn4 liczbE 466 (czterysta szeSidziesi4t szeSd) glos6w, a zatem, zgodnie z przepisarni- 1' *_.'"

Kodeksu sp6lek handlowych i postanowieniami Statutu Sp6lki, Walne Zgromadzenie jest

zdolne do podejmowania wiqzqcych uchwal w zakresie spraw objgtych porz4dkiem obrad

wskazanyrn w zawiadomieniu, po czp zaproponowal podjgcie uchwaly w sprawie jego
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Uchwala Nr 5

Zw y czajnego W alne g o Zgr omadzenia Akcj on ariu szy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 1.8 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: przyjgcia porz4dku obrad

Zwyczalne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. przyjmuje nastgpuj4cy

porz4dek obrad Zgromadzenia: --------

l. otwarcie zgromadzenia przezPrzewodnic zEcego Rady Nadz orczej,

2. wyb6r Przewodnic zqcego Zgromadzenia, ---------

3. stwierdzenie prawidlowosci zwoNania Zgromadzenia oraz zdolno6ci Zgromadzenia do

p odej mowan ia wiqzqcy ch uchwal,

4.

5.

6.

e)

9.w

przyj gcie porz4dku obrad,

wyb6r Komisj i Skrutacyjnej, ----------

tozpatrzenie sprawozdania Zarzqduz dziaNalnoSci Sp6lki oraz sprawozdariafinansowego

Sp6tki wrazz opini4 i raportem bieglego rewidenta zarokobrotowy 2019,

tozpattzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowi4zk6w w roku

obrotowym 2019, w szczeg6lnoSci w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarz4du

z dzialalnoSci sp6lki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz

w sprawie zaopiniowania wniosku zarz4du dotycz1cego podzialu zysku zarok2}lg, -----

podjgcie uchwal w sprawach dotyczqcych roku obrotowego 20l9,to jest w sprawach: ----

a)zatwierdzeniasprawozdaniaZarz4duzdzialalnoSciSp6tki,

b) zatwierdzenia sprawo zdania fi nansowego Sp6lki,

c) udzielenia osobom wchodz4cym w sklad Zaruqdu Sp6lki absolutorium z wykonania I
iprzez nich obowi4zk6w, 
i

d) udzielenia osobom wchodz4cym w sklad Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
'i

przez nich obowi4zk6w, -

podzial zysku,

zwiEzku z koniecznoSci4 dostosowania sig Sp6lki do obowi4zuj4cych przepis6w

o dematerializacji akcji, podjgcie uchwaly o wyborze podmiotu, kt6ry bgdzie prowadzil

elektroniczny rejestr akcjonariuszy orcz wyraZenie zgody na podpisanie przez Zarz4d,

umowy z wybranyrn podmiotem z zastrzeleniem, ze w umowie okreslone zostarie, Ze



Zarzqd Sp6lki bgdzie w dalszym ci4gu podejmowal decyzje o wl.placie dywidendy dla

akcjonariuszy ibgdzie tg dywidendg wyplacal

wolne wnioski,10.

11. zamknigcie Zgr omadzenia. ------------

Po zapoznariu sig z wpikiem glosowania obliczorynn przez Komisjg Skrutacyjn4,

Przewodniczqcy stwierdzil, 2e w glosowaniu jawnym nad powyasz4 uchwal4 oddano

446 glos6w wa2nychz 446 akcji (95,71o/okapitalu zakladowego), z azego

- 446 glos6w ,,2a.", ----

- 0 glos6w ,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych Sig", -------

a zatem p owy Zsza uchwala zostaNa przyj Eta.

Przystgpuj4c do rozpatrywania spraw wedlug przyjEtego porz4dku obrad PrzewodniczEcy

Zgromadzenia stwierdzil,2e punkty od 1. do'5. porz4dku obrad zostaly zrealizowane. ----------

Punkt 6 porz4dku obrad.

Prezes Zarzqdu, Pan Adam Siwiec, wraz z Panem Maciejem Wojtkowiakiem, przedstawil

sprawozdanie Zarzqdu z dzialalno6ci Sp6lki oraz sprawozdanie finansowe Sp6lki wraz

z opiniq i raportem bieglego rewidenta zarokobrotowy 2019.

Punkt 7 porzqdku obrad.

\'l\ Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej, Pan Adam Koptyra, przedstawil sprawozdanie Rady-\r'? 1 \
Ili"Nuazorczej z wykonania obowi4zk6w w roku obrotowym 20lg, w szczeg6lnoSci-',,r--u: \i{' \
'$l i' sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarzydu z dzialalnoSci sp6lki oraz sprawo zdaria- i ,/
/*rlftnunsowego za vbiegly rok obrotory oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarzqdu
"r#'

dotyczqcego podzialu zysku za rok 2019.

Punkt 8a) porz4dku obrad.

Przewodniczqcy Zgromadzenia zaproponowal podjgcie uchwaly w sprawie zaturierdzer-tra

sprawozdania zarzTdu z dzialalnosci Sp6lki, w nastgpuj Ecyrn brzrnieniu:
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Uchwala Nr 6

Zwyczainer,oWalnegoZgromadzeniaAkc jonariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzibq w Poznaniu

Dzialaj4c na podstawie art. 395 $ 2 plct I Kodeksu sp6lek handlowych, art' 53 ust' 1 ustarvy

z dnia 29 vnzehnia 1994 r. o rachunkowosci oraz art. 8.9 lit a) statutu, zwyczaine \\-alne

zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. zatwietdza sprawozdani e zwzqdu z dzialalnasci spotki

Biuro Plus S.A. w roku obrotowym 2019'

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisje Skrutacijn4

Przewodni czycy stwierdzil, iz w glosowaniu jawnym nad powy2sz4 uchu'aie o'ddano

446 glos6w waZnych z 446 akcii (95,71% kapitalu zaktradowe}o), z czego:

- 446 glos6w ,,Zd', ---'--'

- 0 glos6w ,,przecifi',

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig", -------

a zatem povtyhszauchwala zostala przyiEta'

Punkt 8b) porz4dku obrad.

Przewodni czqcy Zgromadzenia zaproponowal podjqcie uchwaly w sprarn'ie zani-iErdzenia

sprawozdania finansowego Sp6lki, w nastqpuj4cym brznieniu:

Uchwala Nr 7

ZwyczainegoWalnegoZgromadzeniaAkc jonariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

Dzia\ajqc na podstawie art.395 $ 2 pkt I Kodeksu sp6lek handlowych' att' 53 ust' 1 ustawy

z dnia29 vnzein\a 1994 r. o rachunkowosci, oraz art.8.9 lit a) Statutu, zvtyczajne walne

z dnia 18 wrzesnia 2020 roku

z dnia L8 wrze5nia 2020 roku

i!
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Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe

sp6lki Biuro Plus S.A. zarok obrotowy 2019, w sklad kt6rego wchodz4:

1) bilans, sporz4dzony na dzieh 31 grudnia 2019 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

wykazuje slrrrry 4.692.146,82 zL, ----------

2) rachunek zysk6w i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujqcy

zysk netto w kwocie 2.027,91 zl,

3) informacja dodatkowa zlohona z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowych informacj i i wyj aSnieri, ---- ------

4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od I stycznia do 31 grudnia 2019 roku,

wykazuj4ce zrrniejszenie kapitalu wlasnego o kwotg 27.23I,47 zl,

5) rachunek przeplyw6w pienigZnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,

wykazuj4cy nrriejszenie stanu Srodk6w pienigZnych netto o kwotg 10.322,77 zl, ----------

- to jest w wersji przedstawionej przez Zarzqd wraz z opini4 i raportem bieglego rewidenta

ze zbadania sprawozdania finansowego Sp6lki za2019 rok. --------

Po zapoznanit sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu jawnym nad powyasz1 uchwal4 oddano

446 glos6w waLnychz 446 akcji (95,71 %okapitalu zakladowego), z czego:

- 0 glos6w ,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

a zatem p owyZsza uchwala zostala prryj gta.

j .$rzewodnicz4cy Zgromadzenia zaproponowal podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia osobom! tlt
--, Tdvchodz4cym w sl<lad ZarzAdu Sp6lki absolutorium z wykonania przez nich obowiEzk6w,s,/\--d/' o nastgpuj4cyrnbrzemieniu:--------------

vl);r
\Nllq""kt 8c) porz4dku obrad.
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Uchwala Nr 8

Zw y czajnego W alne g o Zgr omadzenia Akcj on ariuszy

sp6tki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia L8 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodz?cym w sklad Zarz4du Sp6lki

z wykonania obowi4zk6w w roku obrotowym 2019

DziaLaj4c na podstawie art. 395 $ 2 pkJ 3 Kodeksu sp6lek handlowych oraz art. 8.9 lit d)

Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. uchwala, co

nast9puJe:

lJdziela sig absolutorium Panu Adamowi Siwcowi z wykonania obowi4zk6w PrezesaZarz4du

w roku obrotowym 2019.

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodnicz4cy stwierdzil, i2 w glosowaniu tajnym nad powy2szq uchwal4, oddano

446 glos6w wahnychz 446 akcji (95,71 o/okapitatu zakladowego), z czego:

- 361 glos6w ,,2d", ----

- 85 glos6w ,,przecifr',

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

a zatem powyhsza uchwala zostala przyigta.

Punkt 8d) porz4dku obrad. -------i-----

Przewodniczqcy Zgromadzenia zaproponowal podjgcie uchwal w sprawie udzielenia osobom

wchodz4cym w sklad Rady Nadzorczq absolutorium z wykonania przez nich obowiqzk6w,

w nastgpuj qcym brznieniu:
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Uchwala Nr 9

ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

DziaNapc na podstawie art. 395 $ 2 pkt

Statutu, Zwyczajne Walne Zgtomadzerie

3 Kodeksu sp6lek handlowych oraz art. 8.9 lit d)

Akcjonariuszy sp6trki Biuro Plus S.A. uchwala, co

nast9puJe:

TJdziela sig absolutorium Panu Wodzimierzowi Leszc{nskiemu z wykonania obowi4zk6w

czfonkaRady Nadzorczej w roku obrotowyrn 2019.

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodnicz4cy stwierdzil, i2 w glosowaniu tajnym nad powyZsz4 uchwalq, w kt6rytrn na

podstawie art. 413 Kodeksu sp6lek handlowych nie wykonano glosu z akcji przystruguj4cych

Panu Wodzimierzowi Leszczyriskiemu, oddano 406 glos6w wahnych z 406 akcji

(87,12 o/o kapitalu zakladowe go), z czego :

- 367 glos6w ,,zd', ------

- 39 glos6w ,,przeciw",

t':-,o. - 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

,!,"

Uchwala Nr 10

ZvryczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodz4cym w sklad Rady Nadzorczei

z wvkonania obowi4zk6w w roku obrotowl,im 2019

Dzialalqc na podstawie art. 395 g 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych oraz art. 8.9 lit d)

z wykonania obowi4zk6w w roku obrotowym 2019
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Statutu, Zwyczalne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. uchwala- co

nastgpuje:

Udziela sig absolutorium Panu Adamowi Koptyra z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg SlautacyjnE

PrzewodniczEcy stwierdzil, i2 w gtrosowaniu tajnym nad powyZsz4 uchwal4, w kt6q.nn na

podstawie art. 413 Kodeksu sp6lek handlowych nie wykonano glosu z akcji przysluguj4cych

Panu Adamowi Koptyra, oddano 406 glos6w waznych z 406 akcji (87,12 o/o kapitalu

zakladowego), z czego;

- 0 glos6w ,,przeciw",

* 0 glos6w,,wstrzymuj4cych Sig", -------

a zatem pov'ryhsza uchwala zostala przyjgta.

Uchwala Nr L1,

ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy

spr6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodzacym w sklad Rady Nadzorczej

z wykonania obowi4zk6w w roku obrotowyrn 2019

Dzialaj4c na podstawie art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych oruz art. 8.9 lit d)

Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. uchwala, co

nastgpuje:

Udziela sig absolutorium Panu Zbigniewowi Jakubczykowi z wykonania obowi4zk6w czNonka

RadyNadzorczel w roku obrotowym 2019.

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu tajnym nad powyZsz4 uchwal4, w kt6rym na
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podstawie art. 413 Kodeksu sp6lek handlowych nie wykonano glosu z akqi przysluguj4cych

Panu Zbigniewowi Jakubczykowi, oddano 407 glos6w waznych z 407 akcji (87,34 o/okapitalu

zakladowego), z czego:

,i:\
t;i

- 407 glos6w ,,zt',

- 0 glos6w ,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig", -

a zatem pov,ryAsza uchwala zostal.a przyjgta.

Uchwala Nr 12

Zwy czajnego Walneg o Zgromadzenia Akcj onariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia2020 roku

DziaLaiqc na podstawie art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych oraz art. 8.9 lit d)

Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. uchwala, co

nastgpuje:

Udziela sig absolutorium Panu Krzysztofowi Ro2en z wykonania obowiqzk6w czlonka Rady

Nadzorczej w roku obrotow)rm 2019.

zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjnq

.x;, \ P{zewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu tajnym nad powyZszq uchwal4, oddano
',tirr j ' i

i:t J 4!6 glos6w waZnych z 446 akcji (95,71 o/okapitaluzaldadowego), z czego:' '/ *;;-/
ir.".F 410 glos6w ,,2d", -------

- 36 glos6w ,,przecifr',

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

z wykonania obowi4zk6w w roku obrotow)rm 2019

a zatem powy?sza uchwala zostala przyjgta.
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Uchwala Nr 13

Zw y czajnego W aln e g o Zgr omadzenia Akcj on ariu szy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium osobom wchodz4qrrn w sklad Rady Nadzorczej

z wykonania obowiqzk6w w roku obrotowym 2019

Dzialajqc na podstawie art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych oraz art. 8.9 lit d)

Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonaiuszy sp6tki Biuro Plus S.A. uchwala, co

nast9puJe:

Udziela sig absolutorium Panu Wojciechowi Krgpa z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Po zapoznanfi. sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjnq

Przewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu tajnym nad povtyaszq uchwal4, oddano

446 glos6w waZnychz446 akcji (95,71 %kapitalu zakladowego),zczego:

- 0 glos6w ,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

a zatem p owy Zsza uchwala zo staNa pr zyj Eta.

Punkt 8e) porz4dku obrad.

Przewodnic zqcy Zgromadzenia zaproponowal podj gcie uchwaly w sprawie podzialu zysku za,i

2019 rok, w nastgpuj4qtn brzrnieniu:
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Uchwala Nr 14

Zwy czajnego W aln e g o Zgr omadzenia Akcj on ariu szy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: podzialu z.ysku z dzialalnoSci Sp6lki w roku obrotow)rm 2019

Dzialaj4c na podstawie art. 395 $ 2 pVJ 2, art. 347 $

handlowych oraz art. 3.7 Statutu Sp6lki, Zvtyczajne

l, aft. 348 $ 2 i $ 3 Kodeksu sp6lek

Walne Zgr omadzenie Akcj onariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. uchwala, co nastgpuje:

W zwiqzku z fal<tem i2 zysk w sp6lce za rok obrotowy 2019 wyni6sl netto

2.027,91 zl, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowilo zysk pozostawid

w sp6lce, co oznacza i2 decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

odmiennie dysponuje zyskiem niZ uchwalila to Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu.--------

Po zapoznanlt sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu jawnym nad powyZsz4 uchwal4, oddano

446 glos6w wuhnych z 446 akcji (95,71 %kapitalu zakladowego), z czego:

- 446 glos6w ,,2d", ------

- 0 glos6w ,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych Sig", ------- -------t-----

a zatem povty Zsza uchwala zo stala prryjgta.
l\
/i,\

.,,!' 'J *l'.

;'{" 'Funkt 9 porz4dku obrad.
.\ i ^i
:\,i "przewodnicz4cy Zgromadzenia wyjaSniN zgromadzorym, i2 toczone byNy przez Zarzyd Sp6lkiil ; '/ *i
*.)/ rozmowy z trzerna podmiotami, kt6re mog4 prowadzil elektroniczny rejestr akcjonariuszy

'. -rr'

i s4 to: Santander Biuro Maklerskie, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego orcz Dom

Maklerski Navigator S.A

Nastgpnie Przewodniczqcy Zgromadzenia zaproponowal podjgcie uchwal w sprawie wyboru

podmiotu, kt6ry bgdzie prowadzil eleklroniczny rejestr akcjonari\szy, oraz wyru2enia zgody

na podpisanieprzezZarz4d umowy z wybranyrn podmiotem, wnastgpuj4cymbrznieniu:-----
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Uchwala Nr 15

ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: wvboru podmiotu. kt6ry bgdzie prowadzil elektroniczn]'rejestr akcjonariusz)'.

oraz wyraZenia zgody na podpisanie przez Zarzad umowlr z w)'bran)m podmiotem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6tki Biuro Plus S.A., po zapoznaniu sig

zprzedstawionq ofert4, na podstawie art. 17 w zwi1zku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia

2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks sp6lek handlowych oraz niekt6rych innych ustaw

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), postanawia dokonai wyboru sp6lki pod firm4:

Santander Biuro Maklerskie, jako podmiotu, kt6ry bgdzie prowadzil na rzecz Sp6lki rejestr

akcjonariuszy iupowahnia wyZej wymieniony podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

dla wszystkich akcji i instrument6w finansolvych wyemitowanychprzez Sp6lkg.

JednoczeSnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyru2a zgodE na podpisanie umowy przez

Zarz4d Sp6lki z wymienionym podmiotem z zastrzeleniem, 2e w umowie okreSlone zostanie,

2e Zarzqd Sp6lki bgdzie w dalszyrn ci4gu podejmowal decyzje o wlplacie dywidendy dla

Akcjonariuszy ibgdzie tg dywidendg wyplacal

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodniczqcy stwierdzil, iZ w glosowaniu jawnym nad powylszq uchwalq, oddano

446 glos6w wulnych z 446 akcji (95,7I YokapitaLu zakladowego), z czego:

- 406 glos6w ,,zt', -------

- 40 glos6w ,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj 4cych sig", -------------

a zatem povtryZsza uchwala zostala przyjgta.
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Uchwala Nr 16

' Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

sptflki Biuro Plus S.A. z siedzib1w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: wvboru podmiotu. kt6ry bgdzie prowadzil elektronicznv rejestr akcjonariusz.v"

oraz wyraZenia zgody na podpisanie przez Zarz4d umowy z wybranym podmiotem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A., po zapoznaniu sig

z przedstawion4 ofert4, na podstawie art. 17 w zwiqzku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia

2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks sp6lek handlowych oraz niekt6rych innych ustaw

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), postanawia dokonad wyboru sp6lki pod firm4:

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, jako podmiotu, kt6ry bgdzie prowadzil na rzecz

Sp6tki rejestr akcjonariuszy iupowazniav,ryilej wymieniony podmiot do prowadzenia rejestru

akcjonariuszy dla wszystkich akcji i instrument6w finansowych wyemitowanych przez

Sp6lk9.

Jednoczesnie Zv,yczqne Walne Zgromadzenie v,ryru2a zgodg na podpisanie umowy przez

Zarz4d Sp6lki z wymienionym podmiotem z zastrze2eniem, 2e w umowie okreSlone zostanie,

2e Zarzqd Sp6lki bgdzie w dalszym ci4gu podejmowal decyzje o wyplacie dywidendy dla

Akcjonariuszy i bgdzie tg dywidendg wyplacal

Po zapoznariu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4
')l 

Przewodnicz4cy stwierdzil, iz w glosowaniu jawnyrn nad powyhszq uchwal4, oddano
^.t \

i\r" {OU glos6w wainych z 446 akcji (95,7 I Yokapitalu zakladowe Eo), z czegol
\\ |
r\ I rl0 slos6w ..2a" -------".Y " ))-- '
'/ :1446 glos6w ,,przeciw",.+/
'y - 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig", -------

azatempowy?sza uchwala nie zostala przyjgta.
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Uchwala Nr L7

Zw y czajnego Waln e g o Zgr omadzenia Akcj on ariu szy

sptflki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu" kt6ry bEdzie prowadzil elektronicznv reiestr akcjonariuszy.

oraz wyrazenia zgody na podpisanie przez Zarzad umowy z w)'bran]'m podmiotem

Zwyczajne Walne Zgromadzerne Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A., po zapoznaniu sig

z przedstawion4 ofert4, na podstawie art. 17 w zwi1zku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia

2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks sp6trek handlowych oraz niekt6rych innych ustaw

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), postanawia dokona6 wyboru sp6lki pod firm4: Dom

Maklerski Navigator S.A., jako podmiotu, kt6ry bgdzie prowadzil na rzecz Sp6tki rejestr

akcjonariuszy iupowuZniav,ryAej wymieniony podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

dla wszystkich akcji i instrument6w finanso!\rych wyemitowanychprzez Sp6lkg.

JednoczeSnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyrala zgodE na podpisanie umowy przez

Zaruqd Sp6lki z wymienion;m podmiotem z zastrzeleniem, 2e w umowie okreslone zostanie,

2e ZarzEd Sp6lki bgdzie w dalszym ci4gu podejmowal decyzje o wyplacie dywidendy dla

Akcjonariuszy ibgdzie tg dywidendg wyplacal

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu jawnym nad powyaszq uchwalq, oddano

446 glos6w waZnych z 446 akcji (95,71 %okapitalu zakladowego), z czego:

- 406 glos6w ,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj 4cych sig", ------------

a zatem p ovty Zsza uchwala ni e zo st ala pr zyj Eta.

Punkt 10 i 11 porz4dku obrad.

Wobec braku wolnych wniosk6w oraz wobec wyczerpania porzqdku obrad, Przewodniczqcy

zanflcn$ obrady Zwy czajnego Walne g o Z gr omadzenia Akcj onariuszy.


