
Akcjonariuszy sp6trki Biuro Plus S.A. otworzyl Przewodniczqcy Rady Nadzorczej,

Pan Adam Koptyra, po czym poprosil zgromadzonych o zglaszanie kandydatur na

PrzewodniczEcego obrad. Zgloszone zostaty nastgpuj4ce kandydatury, Pana Zbigniewa

Jakubczyka i Pana Adama Siwca. Zgloszone osoby vryrazily zgodg na kandydowanie, w

zwr4zku z czym Pan Adam Kopfia przeprowad:zil glosowanie tajne w wyniku, kt6rego

zost*.apodj gta nastgpuj 4ca uchwatra:

Uchwala Nr 1

Zw y czajnego Walne go Zgnom ad zenia Akcj o nariusry

sp6lki Biuro Plus S..4.. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia24wrzeinia 12021 roku

w sprawie: wyboru Przewodnicz4cego Zgromadzenia

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

PanaZbrgniewa Jakubczykana funkcjg Przewodniczqcego Zgromadzenia. --------

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej stwierdzil, ze w glosowaniu tajnym zgloszent kandydaci

uzyskali: Zbigntew Jakubczyk - 29I gios6w ,,2a", a Adam Siwiec - 155 glos6w ,,2a,,, w

zwtqzluz czym na Przewodnicz4cego wybrano osobg wskazan4 w treSci powyzszej uchwaly i

wyjaSnil, 2elqcznie oddano 446 glosow wuZnych z 446 akcji (95,70 o/okapitaluzakladowego),

z czego:

- 446 gtosow ,,2&", -------

- 0 gios6w ,,przeciw",

- 0 gtros6w,,wstrzymuj4cych Sig", -------

a zatem p owy2sza uchwala zo stala przyjgta.

I

Wobec powylszego Pan Zbigniew Jakubczyk obj4l funkcjg Przewodnicz4cego niniejszego

Walnego Zgromadzenia. --------

TozsamoSi Przewodniczqcego Zgromadzenia, Pana Zbigniewa Jakubczyka, syna Tadeusza i

Genoweff, posiadaj4cego PESEL 64040606370, wedlug o6wiadczenla zarnieszkalego w

Radomiu (kod 26-600), przy ulicy Pamigci JKalynia 14, notariusz ustalil na podstawie

okazanego dowodu osobistego CHP 191588 z dal1waZno5ci do dnia 14 sierpnia 2028 roku. --
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PrzewodniczEcy Zgromadzenia zapevtnll, 2e dane wynikaj4ce z dokumentu powolanego

w komparycji tego aktu nie ulegty zmianie.

Lista obecnoSci akcjonariuszy, zawierqqca spis uczestnik6w Zwyczalnego Walnego

Zgtomadzenia Akcjonariuszy, z w)rrnienieniem iloSci akcji i glos6w im przysluguj4cych,

sporz?dzona zostala ntezwlocznie po objgciu funJkcji przez Przewodni czEcego, a nastgpnie

ptzez niego podpisana i wylozona podczas Zgromadzenta. Listg tg podpisan4 przez

uczestnik6w Zgromadzenia oraz Przewodniczqcego zalqczono do niniejszego protokolu. ------

PrzewodniczEcy Zgromadzenia stwierdzil,2e WalnLe Zgromadzenie zostalo zwolane na dziert

24 wrzelnia 202I roku, na godzing 09:00, w spos6b forrnalny, przewidziany w art. 402 S 3

K.s.h., a nadto iz obecnychbqdt reprezentowanych. jest na nim, zgodnie z list4 obecnoSci, 15

(pigtnastu) akcjonariuszy,l<torym przysluguje N4cznie 446 (czterysta cfierdziesci szeS6) akcji

na og6ln4 liczbg 466 (czterysta szeS6dziesi4t sze56) akcji (co stanowi 95,70 yo kapitaLu

zakladowego), daj4cych l4cznie 446 (czterysta afierdzieSci szesd) glos6w, na og6ln4 liczbE

466 (czterysta szeSidziesi4t szesi) glos6w, a zatentt, zgodnie z przepisami Kodeksu sp6lek

handlowych i postanowieniami Statutu Sp6lki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do

podejmowanta vnqzqcych uchwal w zaJcresie spraw objgtych porz4dkiem obrad wskazan5rm

zawiadomieniu. -------

Nastgpnie Przewodniczqcy przeprowadzii glosowanie nad nastgpuj4c4 uchwal4:

Uchwala Nrr 2

Zw y czajneg o Waln e g o Zgr omar dzenia Akcj o n a riuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 24 wrzeflnia20?l roku

w sprawie: uchylenia tajnoSci glosowania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. uchyla tajno6i

glosowania w sprawie dotyczqcej wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z art. 420 S 3
Kodeksu sp6trek handlowych.
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PrzewodniczEcy stwierdzil, ze w glosowaniu jawnym nad powyzsz4 uchwal1 oddano 446

glos6w walnych z 446 akcji (95,70 Yokapitatuzakradoweg o), z czego: ------------

- 446 glos6w 112a.", -------

- 0 glos6w ,,ptzeciw",

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

a zatem p owy Lsza uchwal a zo stala pr zy j gta.

Przewodnicz}cy Rady Nadzorczei stwierdzil, iz do skladu Komisji Skrutacyjnej zgNoszono

kandydatury Pana Krzysztofa Ro2en, Pana Jaroslawa Sztobryna i Pani Barbary IftEpy.

Wobec powyhszego Przewodniczqcy Rady Nadz,orczej zaproponowal podjgcie uchwaly

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o ponizszej treSci:

Uchwala I{r 3
Zw y czajneg o Wa ln e go Z gro nn a d zenia Akcj o n ariuszy

sp6}ki Biuro Plus S.A. z sierilzib4 w poznaniu

z dnia L8 wrze6nia 2020 roku

w sprawie: qrboru Komisji Skrutacyinej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcj on ariuszy

Ko mi sj i S krutacyj nej nini ej s ze go Z gr omadzenia w

sp6lki Biuro Plus S.A. dokonuje wyboru

nastgpuj 4cym skiadzie : ------------

- Pani Barbara Krgpa,

- Pan Krzysztof Rohen, ------

- Pan Jaroslaw Sztobrvn.

t'
Przewodniczqcy stwierdzil, ze w glosowaniu jawnym nad powyzsz4 uchwal4 od.dano 446

g1os6w wahnychz 446 akcji (95,70 %kapitatuzakladoweg o), z czego: ----------------------------

- 446 glos6w ,,2a",

- 0 glos6w ,,przeciw",

- 0 glosow,,wstrzymujqcych sig",

a zatem powylsza uchwala zostatra przyjgta.
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Przewodnicz4cy poddat pod glosowanie uchwalg o nastgpuj4cej tresci:

Uchwala Nr 4

Zwy czajnego Walneg o Zgr omadzenia Akcj onariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia24wrzeSnia 202L roku

w sprawie: prz,vjgcia porz4dku obrad

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

porz4dek obrad Zgr omadzenia:

1. otwarcie Zgromadzeria przez Przewodnic zqcego Rady Nadz orczej,

2. wyb6r Przewodnic zEaego Zgromadzeria,

3. stwierdzenie prawidlowoSci zwolaria Zgromadzenia oraz zdolnoSci Zgromadzenia do

podej mow anra wi4zqcych uchwal,

4. przllgcie porz4dku obrad,

5. wyb6r komisji skrutacyjnej

6. rozpatrzetie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowi4zk6w w roku

obrotowym 2020, w szczeg6lnoSci w spravrie zaopiniowania sprawozdania Zarz4du

z dzialalnoSci sp6lki oraz sprawozdania firLansowego za ubiegly rok obrotory oraz

w sprawie zaopiniowania wniosku zaruqdu dotyczqcego podzialu zyskr:/pokrycia straty

zarok2020,

7 " rczpatrzenie sprawozdania Zarz4du z cLzialalnoiei Sp6lki oraz sprawozdania

finansowego Sp6lki wraz z opini4 i raportem bieglego rewidenta za rck obrotowy

8. podjgcie uchwal w sprawach dotycz4cych rokru obrotowego 2020,to jest w sprawach: ---

a)zatwierdzeniasprawozdaniaZarzqduzdzia*alnoSciSp6lki,-----

b) zatwierdzenia sprawo zdanta fi nansowego Sp6iki, -----

c) udzielenia osobom wchodz4cym w sklad Zarzqdu Sp6lki absolutorium z wykonania

przeznich obowiEzk6w,

d) udzielenia osobom wchodz4cym w sklad Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonani a przez nich obowi qzkow,

e) podziafu zysku/pokrycia straty 2a2020 rok,
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w z\wqzku z wygaSniQciem w dniu 24.09.2021 r. kadencji

Rady Nadzorczej, wyb6r czlonk6w Rady Nadzorczej na

dotychczasowych czionk6w

now?, wsp6in4, pigcioletni4

kadencj g na okres 25.09.2021-24.09.2026,

wolne wnioski,

zamkni gcie Zgr omadzenia. ----- -- --

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skutacyjnq,
PrzewodniczEcy stwierdzil, ze w glosowaniu jawnym nad powyzsz4 uchwalq oddano 446
glos6w waznychz 446 akcji (95,70 o/okapitaruzaldadowego), z czego: ------------

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

- 0 glos6w,,prZ€ciw",

- 0 gtos6w,,wstrzymuj4cych sig", -------

a zatem powyZsza uchwala zostala przyjgta.

Przystgpujqc do rozpatrywania spraw wedlug pr4{gtego porzEdku obrad przewodni czqcy

Zgtomadzenia stwierdztl, ze punkty od 1. do 5. porz4dku obrad zostaly zrealizowane. ----------

Punkt 6 porzldku obrad.

Prezes ZaruTdu, Pan Adam Siwiec, wraz z Panem Maciejem Wojtkowiakiem, przedstawili

sprawozdante Zarz4du z dziahalnoSci Sp6lki oraz sprawo zdanie finansowe Sp6lki wraz
z optniqi raportem bieglego rewidenta zarckobrotowy 202A.

Funkt 7 porzqdku obrad.

Przewodnicz|cy Rady Nadzorczej, Pan Adam Kopfla, przedstawil sprawozdanie Rady

Nadzorczej z wykonania obowi4zk6w w roku obrotowym 2020, w szczeg6lnoSci

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarzydv z: dzialalnoSci sp6lki oraz spraw ozdania

finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarzqdu

dotyczEcego podzialu zysku za rok 2020.

Punkt 8a) porz4dku obrad.

PrzewodniczEcy Zgromadzenia zaproponowal podjgcie uchwaty w sprawie zatwierdzenia

sprawozdan ia zar z4du z dzialalno sci Sp 6iki, w nastgpuj 4cyrn brzmieniu :

10.

1i.
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Uchwala Nr 5

Zwy czajnego W aln e g o Zgr omadzenia Akcj o n a riu sry

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia2{wrzeSnia 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz4du z dzialalnoSci Sp6lki w roku obrotowym 2020

Dzialq4c na podstawie art. 395 $ 2 pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy

z dnta 29 v,"rzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci oraz art. 8.9 lit a) Statutu, Zv,ryczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6tki Biuro Plus S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarzqdu z

dzialalno6ci Sp6lki Biuro Plus S.A. w roku obrotowym 2020.

Po zapoznartiu sig z wynikiem glosowania obliezonym przez Komisjg Skrutacyjn4

PrzewodniczEcy stwierdzil, ze w glosowaniu jawrnym nad powyzsz4 uchwal4 oddano 446

glos6w wuZnychz 446 akcji (95,70 %kapitalu zaktadowego), z czego

- 0 glos6w ,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

a zatem powy?sza uchwala zostala przyjgta.

Punkt 8b) porzqdku obrad.

Przewodniczqcy Zgromadzenia zaproponowal podjgcie uchwaly w sprawie zafinerdzenta

sprawozdania finansowego Sp6lki, w nastgpujqcyrn brzrnieniu:

Uchwala Nrr 6

Zwy czajneg o Wa ln e g o Zgr omadzenia Akcj o n a riu sry

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4w Poznaniu

z dnia?4wrzeSnia 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6lki za rok obrotowy 2020

Dzialajqc na podstawie art. 395 $ 2 pkt I Kodeksu. sp6lek handlowych, art.53 ust. 1 ustawy

z dnia 29 wrzeSnra 1994 r. o rachunkowo6ci, oraz art. 8.9 lit a) Statutu, Zwyczajne Walne
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Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus Si.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe
sp6lki Biuro Plus s.A. zarokobrotowy 2020,w sklad kt6rego wchodz4:

1) bilanso sporzqdzony na dzieh 31 grudnia 2020 roku,kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

wykazuje sumg 5.488 .369,09 zl, ------^---

2) rachunek zysk6w i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazuj4cy
zysk netto w kwocie 80.828,02 zl, ----------

3) informacja dodatkowa zlohona z wprowadzenia do sprawo zdania finansowes o otaz
dodatkowych informacj i i wyj aSniefi , ------____

4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
wykazujEce wzrost kapitalu wlasnego o kwotg g0.g2g,02 zl, _--______-

5) rachunek przeplyw6w pienigznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
v'rykazuj}cv zwigkszenie stanu Srodk6w pienigznych netto o kwotg 332.116,92 zl, ---------

- to jest w wersji przedstawionei przez Zaruyd. wraz z opini4 i raportem bieglego rewidenta
ze zb adaltia sprawozdania fi nansowe go Sp6tki za 2020 rok. _ _ __ _ _ __

Po zapoznaniu siQ z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjnq
PrzewodniczEcy stwierdzil, ze w giosowaniu jawnym nad powyzsz4 uchwalq oddano 446
glos6w wu2nychz 446 akcji (95,70 yokapitatru zardad,owego), z czego: ------------

- 426 glos6w ,,2a",

- 0 gtos6w ,,przeciw",

- 20 glos6w,,wstrzymuj4cych sig',,

a zatem powyZsza uchwala zostalaprzyjgta.

Punkt 8c) porz4dku obrad.

PrzewodniazEcy Zgtomadzenia zaproponowal podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia osobom .,.

wchodzqcym w sklad Zarzqdu Sp6tki absolutorium z wykonania przez nich obowiqzk6w,
o nastgpuj4cymbrzemieniu:------ \
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Uchwala Nn 7

Zw y czajnego Wa ln e go Z gro m a d zenia Akcj o n a riu sry

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 24 wrzeSnia 2021 roku

Dzialaj1c na podstawie art. 395 $ 2 pkt

Statutu, Zv,ryczajne Walne Zgromadzenie

3 Kodeksu sp6tek handlowych orcz art. 8.9 lit d)

Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. uchwala, co

nastgpuJe:

Udziela sig absolutorium Panu Adamowi Siwcowi z wykonania obowipk6w PrezesaZarz1du

w roku obrotowym 2020.

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodniczqcy stwierdzil, 2e w glosowaniu jawnym nad powyzsz4 uchwal4 oddano 446

glos6w wuZnychz 446 akcji (95,70 %kapitaluzakladowego), z czego:

- 202 giosy ,,przeci\y",

- 40 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

a zalem powylsza uchwala zostalaprzryjgta.

Punkt 8d) porz4dku obrad.

: -- >Prz ewodnicz4c y Zgr omadzeria zapr oponowal podj gcie.\ uchwal w sprawie udzielenia osobom

wykonania przez nich obowipk6w,wchodz4cym w sklad Rady Nadzorczej absolutorium

ui naslgpui 4cym brzrnieniu:

z wykonania obowi4zk6w w roku obrotoqrm 2020
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Uchwala Nr E

Zwy czainego Walne go Zgro rur ad zenia Akcj ona riuszy

sp6lki Biuro plus S.A. z siedzib4 w poznaniu

Dzialalqc na podstawie art. 395 $ 2 pkt

Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenre

3 Kodeksu sp6lek handlowych orcz art. g.9 lit d)

Akcjonariuszy sp6tki Biuro plus S.A. uchwaia. co

z dnia 24 wrze$nia 2021 roku

nastgpuje:

Udziela sig

Nadzorczej

absolutorium Panu Adamowi Koptyra z wykonania obowiqzk6w czlonka Rady
w roku obrotowym 2020.

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4
Przewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu tajnym nad powyzsz4 uchwal4, w kt6rym na
podstawie att' 413 Kodeksu sp6lek handlowych nie wykonano glosu z akcjiprzysluguj4cyeh
Panu Adamowi Koptyra, oddano 406 glos6w wa1nych z 406 akcji (g7,1 2 yo kapitalu
zakladowego), z czego:

-326 gtos6w ,,zd', -------

- 40 glos6w ,,przeciw,,,

- 40 glos6w,,wstrzymuj4cych Sig,,, -------

a zatem p owyZsza uchwaia zostaNa przyj gta.

Uchwala Nr g

Zwy czajnego Walneg o ZgromadzeniaAkcjonariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w poznaniru

z dnia24 wrze|nia}}2l roku

z wykonania obowi?zk6w w roku obrotowym 2020

Dzialajqc na podstawie art' 395 $ 2 pkt 3 I(odeksu sp6lek handlowych orazart. g.9 iit d)
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Statutu, Zwyczqne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. uchwala, co

nastgpuje: -

Udziela sig absolutorium Panu Zbigniewowi Jakubczyk z wykonania obowi4zk6w czlonka

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonlnn przez Komisjg Skrutacyjn4

PrzewodniczEcy stwierdzil, iz w glosowaniu tajnym nad powyzsz4 uchwal4, w kt6r;nn na

podstawie afi. 4I3 Kodeksu sp6lek handlowych nie wykonano glosu z akcji przysluguj4cych

Panu Zbigniewowi Jakubczykowi, oddano 407 glos6w waznych z 407 akcji (87,33 %okapita]ru

zakladowego), z czego

- 327 gios6w ,,2d", -------

- 80 glos6w ,,przeci\y",

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

a zatem powylsza uchwala zostala przyjgta.

Przed glosowaniem kolejnej uchwaly Przewodniczqcy poinformowal, ze jego

obliczaLa Komisja Skrutacyjna w skladzie dwuosobowyrn albowiem nie

uczestniczyi osoba, kt6rej dotyczy ta uchwala

rurniki bgdzie

moze w tym

_ 
,.)..tr.

'..--.'- ').t
I 

".\(\1" 
\

.'. , \

Uchwala Nr 10

Zw y czajneeo W a ln e g o Zgr omadz enia Akcj o n a riu szy

sp6lki Eiuro Plus S.A. z siedzib1w Poznaniu

z dnia 24 wrzeinia 2021 roku
!., ry''sprawie: udzielenia absolutorium osobom wohodz4cym w sklad Radv Nadzorczej

z wykonania obowiazk6w w roku obrotowym 2020

DziaLajqc na podstawie art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych oraz art. S.9 lit d)

Statutu, Zv'ryczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp6lki Biuro Plus S.A. uchwala, co

nastgpuJe:



1)-

Udziela sig

Nadzorczej

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez

Przewodniaz4ay stwierdzil, iz w glosowaniu tajnym nad. powyzsz4

glos6w wainych z 446 akcji (95,70 o/okapitatuzakladoweg o), z czego:

- 0 glos6w ,,przeciw",

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig,,,

a zatem powyZsza uchwala zostala przyjgta.

Uchwala l,{r 1tr

Zwy czajnego Waln ego Zgnom a,il zenia Akcj o n ariuszy

sp6lki Biuro Plus S.A. z sierlzib4 w poznaniu

absolutorium Panu Krzysztofowi Rozen z wykonania obowi4zk6w czionka Rady
w roku obrotowym 2019.

Komisjg Skrutacyjn4

"**111

Dzialaj1c na podstawie art. 395 g 2 pkt

Statutu, Zwy czalne Walne Zgromadzenie

3 Kodeksu sp6lek handlowych oraz art. g.9 lit d)

Akcjonariuszy sp6lki Biuro plus S.A. uchwala. co

z dnia}A wrzesmia 2021 roku

z wykonania obowiqzk6w w roku obrotowym 2020

nastgpuje:

Udziela sig

Nadzorczej

absoiutorium Panu wojciechowi Krgpa z wykonania obowi4zk6w czronka Rady
w roku obrotowym 2020.

,r':/'

IPo zapoznaniu si? z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyljn4
Przewodniczqcy stwierdzil, i2 w giosowaniu tajnym nad powy4szq uchwal4, oddano
446 ghosow waZnychz 446 akcji (95,70 o/okapita*uzakladoweg o), z czego: ------______

* 406 glos6w ,,2&", -------

- 0 gios6w ,,przeciw",

- 40 glos6w,,wstrzymuj qcychsig,,, -------

a zrtem powyisza uchwata zostaLa przyjgta.

l i,l

d'i'

Ir
t:.

I
t':

t
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Punkt 8e) porz4dku obrad.

Przewodni cz4cy zgr omadzenia zapr oponowal podj gcie uchwary w sprawie podziahu zysku za
20I 9 rok, w nastgpuj 4cym brzrnieniu:

Uchwala Nn 12

Zwy czajnego Walneg o Zgromadzenia Akcjonariuszy

spt6,lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w poznaniu

z dnia 24wrzesnia 2021 roku

Dziataj4c na podstawie art. 395 $ 2 pkt 2, art. 347 S

handlowych oraz art. 3.7 Statutu Sp6lki, Zwyczajne

sp6iki Biuro Plus S.A. uchwala, co nastgpuje: _______-__

W zvnqzku z faktem i2 zysk w sp6ice za rok obrotowy 2020 wyni6sl netto
80'828,02 zl, Zv'ryczajLne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowilo zysk przeznacryy

na dywidendg dla Akcjonariusry. --------

Po zapoznaniu sig z wlnikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu jawnym nad powyisz4 uchwalE, oddano

446 glos6w wainychz 446 akcji (95,70 %kapitalu zakladowego), z czego:

- 426 glos6w ,,2d", -------

- 0 glos6w ,,przeciw",
.\,)\ 20 glosow,,wstrzymqj4cych sig", -------

" a.zatem powy2sza uchwala zostaLaprzyjgta.

Punkt 9 porz4dku obrad.
- 

PrzewodniczEcy Zgromadzenia zaproponowal zglaszanie kandydatur na czionk6w Rady

Nadzorczej na now4, wsp6ln4, pigcioletni4 kadenLcjg na okres 25.09.202I - 24.09.2026.

Zgloszeni zostali: Pan Zbigniew Jakubczyk, Pan Krzysztof Rozen, pan Adam Koptyra, pan

Marek Kopei, Pan Rafal Krgpa i Pan Krzysztof JateI, kt6ry nie v,ryrazil zgody na

I, art. 348 $ 2 i $ 3 Kodeksu sp6lek

Walne Zgromadzenie Akcionariuszv
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kandydowanie. Pozostaie zgr.oszone osoby v,rvr*iry zgodg w rwiqzfs z
przeprowadzil kolejno glosowania nad uchwalami w nastgpui 4cym brznieniu:

Uchwala Nr 13

Zwy czajnego Waln ego Z gromad zenia Akcj on ariusqy

sp6lki Biuro Flus S.A. z siedzib4 w poznaniu

W zwi1zku z zakonczeniem kadencji

czLonka Rady Nadzorczej sp6lki Biuro

$ 1.

Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera sig nowego

Plus SA Pana Adama Koptyrg na kolejn4 kadencjg od
25.09,2021 r. do 24.09.2026 r.

Po zapoznanlv sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg skrutacyjn*
Przewodniczqcy stwierdzil, iz w gtosowaniu tajnym nad powyhszq uchwar4, oddano
407 gtos6w waznychz 40i akcji (87,33 o/okapitaruz:akladoweg o), z czego: ---_-_______

-327 glos6w,,za",

- B0 gtros6w ,,ptzeciw",

- 0 gios6w,,wstrzymuj4cych sig,,,

a zatem powyLsza uchwala zostala przyjgta.

Przed glosowaniem kolejnej uchwaly przewodni ezqcy poinformowal,

obriczala Komisja skrutacyjna w skradzie dwuosobowym albowiem

Jego

nie

wyniki bgdzie

moze w tym

z dnia 24wyzesnia Z02l roku

Dzialajqc na podstawie art. 395 $ 2 pkt I Kodeksu

z dnra 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo5ci, oraz

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nastgpuje:

sp6lek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy

art. 8.9 lit a) Statutu, Zwyczajne Walne

czym Przewoffi"r4y

uczestntczyd osoba, kt6rej dotyczy ta uchwala.
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Uchwala Nn 14

Zvty czajneg o Waln e g a Zgr o ma dzenia Akc j o n a riu szy

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w poznaniu

z dnia 18 wrze5nia 2020 roku

Dziataj4c na podstawie art.395 $ 2 pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych, art.53 ust. 1 ustawy
z drua29 v'rzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci, oraz afi.8.9 lit a) Statutu, Zwyczalne Walne
Zgr omadzenie Akcj onariuszy uchwala, co nastgpuj e : _ ___ _ ____ __

W zwiqzku z zakonczeniem kadencji

cztonka Rady Nadzorczej sp6lki Biuro

$ 1.

Rady Nadzorczej, niniejs4rm wybiera sig nowego

Plus SA Pana Krzysztofa Rozen na kolejn4 kadencjg

Mt-J
\

od25.09.2021 r. do 24.09.2026 r.

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4
Przewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu ja'wnym nad. powy2sz4 uchwal6, oddano
446 glos6w waznych z 446 akcji (95,70 %kapitahu zakladow ego), z czego:

- 446 gios6w ,,2a", -------

- 0 glos6w ,,przeciw"',

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

a zatem p owy Zsza uchwala zo stala pr zyj gta.

Uchwala Nr 15

Zwy czajn eg o Waln e g o Zgr o madzenia Akcj o n a ri uszy

sp6trki Biuro Plus S.A. z siedziba w poznaniu

z dnia 18 wrzesnia 21020 rol<u

DzialajEc na podstawie art.395 $ 2 pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych, art. 53 ust. I ustawy
z dnra29 wtze{inia 1994 r. o rachunkowoSci, oraz aft.8.9 lit a) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co nastgpuje: --------



W zwiqzku z zakofuczeniem kadencji

czlonka Rady Nadzorczej sp6lki Biuro
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$ 1.

Rady }{adzorczej, niniejszym wybiera

Plus SA Pana Marka Kopcia na kolejn4

slg nowego

kadencjg od
25.09.2A21 r, do 24.09.2026 r.

Po zapoznaniu sip z wynikiem gtrosowania obliczonym przez Komisjg skrutacyjn4
Przewodniczqcy stwierdzii, t2 w glosowaniu jawnym nad powyhsz4 uchwar4, oddano
446 gjosowwuznychz446 akcji (95,70 %kapitaruzakladowego),zczego: ---________-

- 446 gj.os6w ,,2a",

- 0 glos6w ,,przeciw,',

- 0 glos6w,,wstrzymuj4cych sig,,,

a zatem powyLsza uchwala zostala przyjgta.

Uchwala i\r 16

Zwy cz ajnego W a ln e g o Zgr omadzenia A kcj o n a riu szy

sp6lki Biuro PIus S.A" z siedzib4 w poznaniu

sp6iek handlowych, art.53 ust. 1 ustawy

art. 8.9 lit a) Statutu, Zwyczajne Walne

z dnia 18 wrzesnia 2020 roku

Dzialaj4c na podstawi e art. 395 g 2 pkt 1 Kodeksu

z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci, oraz

Zgromadzenie uchwala, co nastgpuj e:

$ 1.

w zwi4zku z zakonczeniem kadencji Rady Nadz orczej, niniejszym wybiera sig noiryego;-:
czlonka Rady Nadzotczej sp6tki Biuro Plus sA Pana Rafala KrgpE na kolejn4 ma"rrcjf od
25.09.2021 r. do 24 09 )o)5 r \ \25.09.2021 r. do 24.09.2026 r.

Po zapoznaniu sig z wynikiem glosowania obliczonym przez Komisjg Skrutacyjn4
Przewodniczilcy stwierdzil, iz w glosowaniu jawnym nad powyz sz\ uchwar4, oddano
446 glos6w waZnychz 446 akcji (95,70 %kapital.u;zakiadoweg o), z czego: -__-________

- 406 glos6w ,,2a",
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- 0 glos6w ,,przeciw",

- 40 glos6w,,wstrzymuj4cych sig",

a zatem p owy Zsza uchwala zo stala przyj gta.

Uchwala Nr 17

Zwy czainego Waln ego Zgro mad nenia Akcj on ariusry

sp6lki Biuro Plus S.A. z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 18 wrzeSnia 2020 rokur

w sprawie wyboru nowego czlonka Rady Nadzorczej

DziaLajqc na podstawie art. 395 $ 2 pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 29 wrze(inia 1994 r. o rachunkowoSci, oraz art. 8.9 lit a) Statutu, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala, co nastgpuje: --------

W zwiqzku z zakonczeniem kadencji

czlonka Rady Nadzorczej sp6lki Biuro

kadencjg od 25.09.2021 r. do 24.09.2026

Q I.

Rady Nadzorczej, niniejszyrn wybiera sig nowego

Plus SA Pana Zbigniewa Jakubczyka na kolejn4

t.

Po zapoznariu sig z wynikiem glosowania obliczoryrn przez Komisjg Skrutacyjn4

Przewodniczqcy stwierdzil, iz w glosowaniu jawryrn nad powyhszq uchwah1, oddano

446 gtros6w wuZnychz446 akcji (95,70 %okapitaluzakladowego),zczego: ------------

,.\ 80 glos6w ,,przeciw",
.i^

\ . Q gtos6w,,wstrzymuj4cych Sig", -------
rl

,,' d fatem p ov'rylsza uchwala zo stala przyj Eta.

:,/

Punkt 10 i 11 porz4dku obrad.

Wobec braku wolnych wniosk6w oraz wobec wyczerpania porz4dku obrad, PrzewodniczEcy

zar*n$ o brady Zwy czajnego Walne g o Z gr omadzeni a Akcj onariuszy.


