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AKT NOTARI,ALNY
Dnia dwudziestego 6smego wrzeSnia dwa tysi4ce rdwudziestego pierwszego roku (28-092021), ja, notariusz Witold Duczmal, w siedzibie K.ancelarii Notarialnej mieszczqcej sig w
Poznaniu, przy ulicy Illakowicz6v,my 1712, sporz1dzilem niniejszy akt zawieraj4cy protok6l
niedokladnoSci. -------

PROTOKOI-, NIEDOIil-,ADNOSCI
$1.
Notariusz stwierdzil, Ze w akcie notarialnym

z

dnia dwudziestego czwafiego wrzeSnia dwa

tysi4ce dwudziestego pierwszego roku (24-09-2021), Repertorium

A

numer 82521202I

tutejszej Kancelarii Notarialnej, zaviercjqcl'm Protok6lZwyczajnego Walnego Zgromadzetia

Akcjonariuszy sp6lki pod firm4 Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Poznaniu (kod 60523), przy ulicy D4browskiego 75 lok. 38, wpisanej do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego

Rejestru S4dowego pod numerem KRS: 00000175(i4, posiadaj4cej REGON: 639631326 i

NIP: 7811643899, omylkowo, z pominigciem przepisu art. 386 $ 2 kodeksu sp6lek
handlowych, zapisano: ---------------

1.

w punkcie 9 Uchwaly Nr 4,, 3 0.09.202

2. na stronie 13 aktu, w
3 0.

09. 2 02 6

I r. " oraz,, 0 L l 0.202 I -3 0.09. 2026 ",

zdaniu pierwszym punktu 9 porz4dku obrad ,,01.10.2021-

", -----------

3. wparagrafach l UchwalNr

13, 14,15,16i17 ,,01.10.2021-30.09.2026",-------

podczas gdy zgodnie znormq wskazanego powyzej art. 386 $ 2 kodeksu sp6lek handlowych,

z

-ls'

BJ ffiIJ

Witold Duczmal, Karol Bararfiski,
Dagmara Duczmal
sp6lka cywilna
ul. Illakowiczowny I7 12

awagr na to, 2e Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbylo sig

w

dniu 24

H

*_d,t*

wzesnia z02I roku, zapisy we wskazanych wyzej miejscach protokolu
winny miei
odpowiednio treS6:
I

.

w punkcie 9 uchwaty Nr 4 ,, 24.09.202r r" " araz ,,2s,0g,2021-24.0g.2026,,

2. na stronie 13 aktu, w

zdaniu pierwszym punktu 9 porz4dku obrad ,,2s,0g,2021_

24,09,2026", ------

3.

wparagrafach

l uchwaiNr 13, 14,15,16ir7

,,2s.0g.2021-24.09.2026,,. -----_--___---_

$2.
Wobec powy2szego prostujg akt notarialny

z

dnia 24 wrzesrua 2021roku, Repertorium A

numer 8252/2021tutejszej Kancelarii Notarialnej, o,pisany powyaej,w ten spos6b,
2e: --------1. punkt 9 w Uchwale Nr 4 otrzymuje brzmienie:

,9. w

zvujryku

z

wygaSnigciem

w drnu 24.09.2021 r. kadencji

dotychczasowych

czlonk6w Rady Nadzorczej, wyb6r czlonkOw Rady Nadzorczej na nowq, wsp6lnq,
pigcioletni4 kadencj g na okres 25 .09 .2021 -24.09 .2026 J' :

2.

na stronie 13 protokoiu wersy od 23 d,o 26 oraz na stronie 14 wersy od 1 do

2

otrzymuj4brzmienie:

,,Ptzewodnicz4cy Zgromadzenia zaproponorvat zglaszanie kandydatur na czlonk6w
Rady Nadzorczej na now?, wsp6lnE, pigci,oletni4 kadencjq na okres 25.09.202r _
24.A9.2026' Zgloszeni zostali: Pan Zbigniew Jakubczyk, Pan Krzysztof Rozen, pan

Adam Koptyra, Pan Marek Kope6, Pan Rafal Krgpa

i

Pan Krzysztof Jatel, kt6ry nie

wyrazil zgody na kandydowanie. Pozostaie z:ghoszone osoby wyraaty
z

crW

zgodg

w zw.iqzku

PrzewodnicT4cy przerrowadnl kolejno glosowania nad uchwaiami w nastgpuj4cyrn

brzrnieniu:";--------

,ri
/

i"

I

3. $ l UchwatyNr 13 otrzymujebrzmienie:

i

_____________i

,,W zwi.qzku z zakofczeniem kadencji Raciy Nadzorczej, niniejszym wybiera

sig

nowego czlonka Rady Nadzorczej spotki ,,Iliuro plus,, SA pana Adama Koptyrg na
kolejnE kadencjg od25.09.2021 r. do 24.09.2tJ26 r.,,: ------___

t.

)

3

4.

$

1

Uchwah Nr 14 otrzymuje brzmienie: --

z zakohczeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszi,rn wybiera sig

,,W zwi4zku

nowego czlonka Rady Nadzorczej sp6tki Biuro Plus SA Pana Krzysztofa Rozen na
kolej n4 kadencj g od 25 .09 .2021 r. do 24.09 .2026

5.

r. "

; ---------

$ 1 Uchwaiy Nr 15 otrzymuje brzmienie:

,,w zvmqzku z

zakoflczeniem kadencji Rad'y Nadzorczej, niniejszym wybiera sig

nowego czlonka Rady Nadzorczej sp6lki Biiuro Plus SA Pana Marka Kopcia na
kolejn4 kadencjg od25.09.2021 r. do 24.09.2026 r."; ---------

6.

$ 1 Uchwaly Nr 16 otrzyrnuje brzmienie:

,,W

zwiqzl<rt

z

zakonczeniem kadencji Rad'y Nadzorczej, niniejszym wybiera sig

nowego cztronka Rady Nadzorczej sp6lki Biuro Plus SA Pana Rafala Krgpg na kolejn4
kadenci e od 25,09 .2021 r. do 24.09.2026

7.

r.": ---------

$ 1 UchwatyNr 17 otrzymuje brzmienie: ------

,,w

zvn1zku

z

zakofczeniem kadencji Rad,y Nadzorczej, niniejszym wybiera sig

nowego czlonka Rady Nadzorczej sp6lki Biuro Plus SA Pana Zbigniewa Jakubczyka
na kolejn4 kadencjg od25.09.2021r. do 24.09.2026

r." ----------

$3.
usz jeden lvypis niniejszego aktu notarialnego przeSle nierwlocznie do Centralnego

I

ium Elektronicznych Wypis6w Akt6w Noterialnych. --------------------;-

t',
r)

$4.

Notariusz odst4pil

i

od pobrania wynagrodzenia za dokonanie

sporzqdzone dwa wypisy niniejszego aktu notarialnego.

Akt ten zostal podpisany przez notariusza
/-/ Witold Duczmal

-

notariusz

niniejszej

czynnoSci

Kancelaria Notarialna

Witold Duczmal, Karol Barariskio
Dagmara Duczmal
sp6lka cywilna
ul. Illakowiczowny lTlZ \,
60-789

Poznart

tei. 61 8523301, 602 348 200,

6t

:.,

i

866 05 29

fax 61 8523303
e-mail: sekretariat@knot.pl
NIP 783 t687374

Repertorium A nume rtfifi?l zo2l

wypis wydano:

ftt{r-

Poztaf., dnia dwudiiestego 6smego wrzesnia dwa tysi4ce
dwudziestego pierwszego roku (2g0e-202r).
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