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ZAWIADOMIENIE O ZWOI,ANIU

ZWY CZ AJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPOI-KI

""BIURO PLUS'' S.A.

W trybie przewrdziarrym w art. art. 399 i 402 $ 3 Kodeksu sp6lek handlowych Zarz4d Sp6lki

,,Biuro Plus" S.A. z siedzibq w Poznaniu zawiadarnia o zwolaniu Zwyczajnego Walnego

7 gromadzenia Akcj onariusry na dzieh:

24.09.2021roku, pocz4tek obrad o godzinie 09:00.

Zv,ryczalne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbgdzie sig w Poznaniu

w Hotelu Campanile ul. Sw. Wawrzynca96,60-54I

Porz4dek obrad przewiduje:
1 . otwarcie Zgromadzenia przez Przewodnic zqcego Rady Nadz orczei,
2. wyb or Przewo dnic zqc e go Zgr omadzenia,
3 . stwierdzenie prawidlowoSci zw olania Zgromadzenia oraz zdolnoSci Zgr omadzenia do

podej mow ama wiq?qcy ch uchwal,
4. przyjgcie porz4dku obrad,
5. wyb6r komisji skrutacyjnej
6. rczpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z Wkonania obowi4zk6w w roku

obrotowym 2020, w szczeg6lnoSci w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarzydrt z

dzialalnoSci sp6trki oraz sprawozdanra finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz w
sprawie zaopiniowania wniosku zaru4du dotyczqcego podzialu zysku/pokrycia sftaty za

rok2020.
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarzqdu z dzialalnofici Sp6lki oraz sprawozdania

finansowego Sp6lki wrazzopini4 i raportem bieglego rewidenta zarok obrotowy 2020,
8. podjgcie uchwal w sprawach dotyczqcych roku obrotowego 2020, to jest w sprawach:

a)zatwierdzeniasprawozdaniaZarz1duzdzialalnoSciSp6lki,
b) zatwierdzenia sprawo zdania finansowego Sp6lki,
c) udzielenia osobom wchodz4cym w sklad Zarzqdu Sp6lki absolutorium z wykonania
przeznich obowiqzk6w,
d) udzielenia osobom wchodz4cym w sklad Rady Nadzorczq absolutorium z wykonania
przeznich obowiqzk6w,
e) podzialu zyskr.r/pokrycia straty 2a2020 rok,
9. w zvviqzku z wygaSnigciem w dniu 24.09.2021 r. kadencji dotychczasowyeh czlonk6w
Rady Nadzorczej, wyb6r czlonk6w Rady Nadzorczej na now4, wsp61n4, pigcioletni4

kadencjg na okres 25.09.2021 -24.09.2026,

10. wolne wnioski,
1 1. zamkni Ecie Zgromadzenia.



ZaruTd pragnie pr4rpomniec. 2e:

Zgodnie z art.343. $ 1 KSH. Wobec sp1lki uwaZa sig za akcjonariusza tylko tg osobg,
kt6ra jest wpisana do ksiggi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzglgdnieniem
przepisdw o obrocie instrumentami finansowymi. $ 2. Przepis $ I stosuje sig odpowiednio do
zastawnika lub u2ytkownika akcji. Natomiast w mySl art. 406. $ 1 KSH. (Jprawnieni z akcji
imiennych i Swiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u?ytkownicy, kt1rym przysluguje
prawo glosu, majq prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spdlki niepublicznej, je2eli
zostali wpisani do ksiggi akcyjnej co najmniej na tydzieri przed odbyciem walnego
zgromadzenia (tryb dokonania zmianwe wpisach w ksigdze akcyjnej reguluje art.34I Ksh).

W mySl art. 412 KSH: $ L Akcjonariusz moie uczestniczyt w walnym zgromadzeniu
oraz wykonywat prawo glosu osobiicie lub przez pelnomocnika. S 3. Pelnomocnik wykonuje
wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba ze co innego wynika z
treici pelnomocnictwa. $ 4. Pelnomocnik moze udzielit dalszego pelnomocnictwa, je2eli
wynika to z treici pelnomocnictwa. S 5. Pelnomocnik moze reprezentowat wigcej niz jednego
akcjonariusza i glosowat odmiennie z akcji kaidego akcjonariusza. $ 7. Przepisy o
wykonywaniu prawa glosu przez pelnomocnika stosuje sig do wykonywania prawa glosu przez
innego przedstawiciela. Natomiast zgodnie z art. 4122. $ 1 KSH. Czlonek zarzqdu i pracownik
sp6lki nie mogq byt pelnomocnikami nawalnym zgromadzeniu.

Zgodnie z arl. 413. $ 1 KSH Akcjonariusz nie moie ani osobi1cie, ani przez pelnomocnika,
ani iako pelnomocnik innej osoby glosowat przy powzigciu uchwal dotyczqcych jego
odpowiedzialnoici wobec sp6tki z jakiegokolwiek tytulu, w tym udzielenia absolutorium,
zwolnienia z zobowiqzania wobec spdlki oraz sporu pomigdzy nim a sp6tkq.

Przypominarn o potrzebie posiadania dokumentu toZsamoSci (dow6d osobisty lub paszport)
lub pelnomocnictwa do uczestniczeniaw Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa glosu
- wymagana jest forma pisemna pod rygorem niewaZnoSci.

W przypadku podmiot6w wpisanych do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru
S4dowego ich reprezentanci winni legitymowad sig aktualnym (nie starszym jak 3 miesi4ce)
odpisem z Krajowego Rejestru S4dowego (innymi dokumentami potwierdzajqcymi
upowaznienie do reprezentowania danego akcjonariusza, je2eli prawo to nie jest potwierdzone
wpisem widniej4cym w rejestrze KRS).

Zpowtzaniem

Adam Siwiec


