
Z gloszono kandydatu r g Zbigniewa Jakub c zyka na Przewodn icz4ce go Walne go

Zgromadzenia (zwanego dalej ,,Przewodnicz4cym"), kt6ry wyrazil. zgodg na

kandydowanie.------- ----------;-

Zarz4dzono glosowanie w przedmiocie wyboru Przewodnicz4cego - uchwaly

numer 1 o nastgpuj4cej treSci:-----

Uchwala numer 1

Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia

Biuro PIus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia L0 czerwca2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczqcego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. postanawia wybrad na

PrzewodniczqcegoZgromadzeniaZbignewaJakubczyka.-----

Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Krzysztof Rozen stwierdzil, 2e Walne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjglo uchwalg numer I: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kt6rych oddano 446 wa2nych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcji w calym kapitale zaWadowym Spdlki; oddano 446 glos6w

,,2a") nie oddano glos6w ,,przeciw"; akcjonariusze nie wstrzymali sig od glosu; nie

z glo szono sprze ciw 6w. ----------

Przewodnicz4cy zarzydzil sporz4dzenie listy obecnoSci na Walnym

Zgromadzeniu, zawieraj4cej wykaz uczestnik6w Walnego Zgromadzeniawraz zliczb,

posiadanych akcji oruz liczbq przypadaj4cych glos6w na Walnym Zgromadze,

podpisal jq i wyhozyt na czas trwania Walnego Zgromadzenia. Tak sporz4dzona

obecnoSci na Walnym Zgromadzeniu stanowi zalqcznik numer 1 do niniejs

protokolu.

Po sporzqdzeniu listy obecnoSci na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczqcy

Strona 2 z 18



Walne Zgromadzenie zostalo prawidlowo

402 kodeksu sp6lek handlowych i statutem

listami poleconyrni co najmniej dwa

zwoLane zgodnie z przepisami art. 399 i
Sp6lki, poprzezwyslanie zawiadomienia

tygodnie przed terminem Walnego

Zgromadzenia,----

na Walnym Zgromadzeniu

Sp6lki, to jest 446 akqi na

reprezentowane jest 95,71 o/o kapitalu zaldadowego

466 akcji og6lem, co odpowiada 446 glosom na 466

glos6w og6lem,

zgodnie ze Statutem Sp6lki Walne Zgromadzenie moZe odbywad sig w Tarnowie

Podg6rnym,

wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwatr.---

Przewodniczqcy poddal pod glosowanie uchwalg numer 2 o nastgpuj4cej treSci:-

Uchwala numer 2

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia L0 czerwca2022 roku

w sprawie przyjgcia porzqdku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. przyjmuje nastgpujqcy

p orzqdek obrad Zgr omadzenia : - - -----

1. otwarcie Zgromadzenia przezPrzewodnicz4cego Rady Nadzorczej;

2. wyb6r Przewodniczqcego Zgromadzenia;

sporz4dzenie listy obecnoSci i stwierdzenie prawidlowoSci zwol.ania

podejmow ania wiql4cych/!.):'./gromadzenia oraz zdolnoSci Zgromadzenia do

6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowi4zk6w w roku

obrotowym 2021, w szczeg6lnoSci w sprawie zaopiniowania sprawozdania

Zarz1du z dzialalnoSci Sp6lki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
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2021 oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarzqdu dotycz1cego podzialu

zysku za rok obrotowy 2021 ;

7. rozpatrzenie

finansowego

sprawozdania Zarz4du z dzialalnoSci Sp6lki

Sp6tki za rok obrotowy 2021 wmz z opini4 i

oraz sprawozdania

raportem bieglego

rewidenta:

8.

9.

podjgcie uchwaty w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniaZaru1dl z dzialalnofici

Sp6lki za rok obrotowy 20217-----

podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6lki za

rok obrotowy 2021 ;----------

podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Siwcowi

z wykonania obowi4zk6w prezesaZaruqdu Sp6lki w roku obrotowyrn 20217----

podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium pani Iwonie Kgdzierskiej

z wykonania obowi4zk6w prezesaZarz4du Sp6lki w roku obrotowym 20217----

podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Koptyra

z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki w roku obrotowym

2021.-----

10.

11.

t2.

13.

16.

17.

15.

14. podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi

Jakubczyk z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki w roku

obrotowym 20217-----

podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafalowi Krgpa

z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki w roku obrotowym

podjgcie uchwaty w spra

z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki w roku obrotowym

podjgcie uchwaly w sprawie

z wykonania obowi4zk6w cz

udzielenia absolutorium p anu Krzyszto fowi Rozen

tronka Rady Nadzorczej Sp6lki w roku obrotowym

panu Wojciechowi Krgpa

Sp6lki w roku obrotowym

podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium

z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej
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podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafalowi Krgpa, jako

czlonkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonania czynnoSci prezesa

Zarzqdu Sp6lki w roku obrotowym 20217---

podjgcie uchwaly w sprawie podziatu zysku zarck obrotowy 2021;-----

wolne wnioski;------

zamkni gci e Zgr omadzenia. - - - - -

Po przeprowadzeniu glosowania jawnego Przewodniczqcy stwierdzil, ze Walne

Zgromadzenie w glosowaniu jawnym podjglo uchwatg numer 2: w glosowaniu brali
udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kt6rych oddano 446 wa2nych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcjiw calym kapitale zakladowym Sp6tki; oddano 446 glosdw

,,za"i nie oddano glos6w ,,przeciw"; akcjonariusze nie wstrzymali sig od glosu; nie

z glo s zono sprze ciw 6w. - - - - - - - - - -

Zgloszono kandydaturE Krzysztofa Rozen, Marka Koped oraz lerzeeo KaryS na

czlonk6w Komi sj i Skrutacyj n ej, kt6rzy wy r azili zgo dg na kandydowanie. - - -

Przewodnicz4cy poddal pod glosowanie uchwalg numer 3 o nastgpuj4cej tresci:-

Uchwala numer 3

Zw y czajne go WaIn ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 10 czerwca2022 roku

w sprawie w)tboru Komisji Skrutacyjnej

fne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. postanawia v,rybra(,

Krzysztof Rozen.----

18.

19.

20.

21.

l.

2.

\!/ 3.

Marek Kope6,----

Jerzy KaryS.----
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Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Przewodniczqcy stwierdzil, 2e Walne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjglo uchwalg numer 3: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kt6rych oddano 446 waznych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcjiw calym kapitale zakladowym Spdtki; oddano 446 glos1w

,,2a", nie oddano gloshw ,,przeciw"; akcjonariusze nie wstrzymali sig od glosu; nie

zgloszono sprzeciwow

Obecny na Walnym Zgromadzeniu Czlonek Rady Nadzorczej Sp6lki Krzysztof

Rozen przedstawil Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia sprawozdanie Rady

Nadzorczej z wykonania obowi4zk6w w roku obrotowym 2021, w szczeg6lnoSci w

sprawie zaopiniowani a spraw ozdania Zar zqdu z dzialalnoSci Sp6lki oraz spraw ozdania

finansowego za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarzqdu

dotycz4cego podziafu zysku zarck obrotowy 2021.------

Wlodzimierz Leszczyriski zuZqdal zaprotokolowania pytania skierowanego do

obecnych podczas Zgromadzeria czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lki: czy Sp6lka

dysponuje dokumentem potwiedzq4cym legalnoSi korekt ceny, opartych o branie pod

uwagg dywidendy wyplaconej rok wczeSniej akcjonariuszom

Adam Koptyra w odpowiedzi podal, ze Sp6lka dysponuje pozytywn4 opini4

bieglego rewidenta, kt6ry byl poinformowany o powyzszych okolicznoSciach

wskazany ch przez Wlodzimi erza Leszczyriskiego

Obecna na Walnym Zgromadzeniu Prezes Zarzqdl Sp6lki Iwona Kgdzierska

przedstawila Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarz4du

z dzialalnoSci Sp6lki.

Wlodzimierz Leszczyriski rwr6cll. uwagg, 2e w rcku 2021 miaty miejsce

przypadki importu. Prezes Zarzqdt Iwona Kgdzierska wskazala, 2e te towary by

zamawiane w roku 2020, a jedynie dostarczone zostaLy w roku 2021.------

Obecny na Walnym Zgromadzeniu Maciej

Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia sprawozdanie

Wojtkowiak przedstawil W

finansowe Sp6lki za rok obrotowy

2021 wraz z opiniq i raportem bieglego rewidenta

Przewodniczqcy poddal pod glosowanie uchwalg numer 4 o nastgpuj4cej treSci:- v

Uchwala numer 4
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Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 10 czerwc a 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzqdu z dzialalnoici Sphtki za rok obrotowy 2021

Dzialajqc na podstawie art. 393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pkt I kodeksu sp6tek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. zatwierdza

sprawozdanie Zarzqdu z dzialalnoSci sp6lki Biuro Plus S.A. zarok obrotowy 2021.-----

Po przeprowadzeniu glosowania jawnego Komisja Slcrutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, 2e Walne

Zgromadzenie w glosowaniu jawnym podjglo uchwalg numer 4: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z ktdrych oddano 446 wa2nych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcji w calym kapitale zakladowym Sp6lki; oddano 406 gtos|w

,,za"i nie oddano glosiw ,,przeciw"; oddano 40 glos|w ,,wstrzymujqcych sig"; nie

z glo s z ono spr z e c iw 6w. - ----- - - -

Przewodnicz1cy poddal pod gtrosowanie uchwatg numer 5 o nastgpuj4cej tresci:-

rc

Uchwala numer 5

Zw y czajne go WaIn ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 10 czerwca2022 roku

zatwierdzenia sprawozdaniafinansowego Sp6lki za rok obrotowy 2021

f4c na podstawie art. 393 pkt I oraz art.395 $ 2 pk I kodeksu sp6lek

h, Zv,ryczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. zatwierdza

ie finansowe sp6lki Biuro Plus S.A. zarokobrotowy 202l,kt6re obejmuje:-
*.n9

ilans sporzqdzony na dziefi 31 grudnia 2021 roku, kt6ry po stronie aktyw6w

ipasyw6w wykazuje sumg 4.083.872,60 zl (cztery miliony osiemdziesiqt" trzy

tys i4ce osiems et s iedemdzi es i4t dwa zlote szefic dziesiqt groszy), - - -
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a
J.

4.

2. rachunek zysk6w i strat za okres od 01 stycznia 2021 rols do 31 grudnia 2021 roltt,

wykazuj4cy zysk netto w kwocie 46.401,02 ztr (cderdzieSci szeS6 tysigcy czterysta

jeden zlotych dwa grosze),

zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do

3l grudnia 2021 roku, wykazuj1ce zmniejszerie kapitalu wlasnego o kwotg

34.427 zt (trzydzieSci cztery tysi4ce czterysta dwadzieScia siedem zLotych),--

rachunek przeplyw6w pienigznych za okres od 01 stycznia 2021 roku do

3l grudnia 2021 rolrltt, wykazuj qcy zwigkszenie stanu Srodk6w pienigZnych netto

o kwotg 98.363,83 zL (dziewigtdziesi4t osiem tysigcy trzysta szeS6dziesiqttrzy zlote

osiemdzie siqt trzy grosze), -

5. informacjg dodatkowqzlolonq z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz

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

wrazz opini4 i raportem bieglego rewidenta zbadania sprawozdania finansowego.-----

Po przeprowadzeniu glosowania jawnego Komisja Slvutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, 2e Walne

Zgromadzenie w glosowaniu jawnym podjglo uchwalg numer 5: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kthrych oddano 446 wainych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcji w calym kapitale zalcladowym Sp6lki; oddano 406 gtosdw

,,Za"i nie oddano glos6w ,,przeciw"; oddano 40 glosfw ,,wstrzymujqcych sig"; nie

z glo s z ono sprz e c iw 6w. - - - - - - - ---

Przewodnicz1cy poddal pod glosowanie uchwalg numer 6 o nastgpuj4cej treSci:-

Uchwala numer 6

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia L0 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Siwcowi z wykonania obowiqzkdw

prezesa Zarzqdu Sphlki w roku obrotowym 2021
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Dziataj4c na podstawie art. 393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pkt 3 kodeksu sp6lek

- handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. udziela
v absolutorium panu Adamowi Siwcowi z wykonania obowiqzk6w Prezesa Zarz4du w

okresie od 01 stvcznia 202I roku do 30 wrzesnia 2021roku

Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Komisja Slcrutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, 2e Walne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym nie podjglo uchwaty nurner 6: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kt6rych oddano 446 wa2nych glosow,

co stanowi 95,71 % akcjiw calym kapitale zakladowym Sp6lki; oddano II9 glos|w

,,Za"i oddano 213 gtosfw ,,przeciw"; oddano 114 gtos6w ,,wstrzymujqcych sig"; nie

z glo s z ono sprz e c iw 6w. - - ------ -

Przewodniczqcy poddal pod glosowanie uchwalg numer 7 o nastgpuj4cej treSci:-

Uchwala numer 7

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 1,0 czerwca2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani lwonie Kgdzierskiej z wykonania obowiqzk6w

prezesa Zarzqdu Sp6lki w roku obrotowym 2021

Dzialal4c na podstawie art. 393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pkt 3 kodeksu sp6lek

Zvrryczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. udziela

pani Iwonie Kgdzierskiej z wykonania obowi4zk6w Prezesa Zarzqdu w

listopada 2021 rolot do 3l grudnia 2021 rols

ch,

{

:l
r\,J/

m

i_-; \
U eo1

przeprowadzeniu glosowania tajnego Komisja Slcrutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, 2e Walne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjgto uchwalg numer 7: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kt6rych oddano 446 waznych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcji w calym kapitale zaWadowm Sp6lki; oddano 406 glos6w
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,,2a"; oddano 20 glos6w ,,przeciw

zgloszono sprzeciw6w.---------------

Przewodniczqcy poddal pod glosowanie uchwalg numer 8 o nastgpuj4cej treSci:-

Uchwala numer 8

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna zsiedzibqw Poznaniu

z dnia L0 czerwca2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Koptyra z wykonania obowiqzkfw

czlonka Rady Nadzorczej Sphlki w roku obrotowym 2021

Dziatalqc na podstawie art.393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pkt 3 kodeksu sp6tek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. udziela

absolutorium panu Adamowi Koptyra z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady

Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 ro1rtt do 31 grudnia 2021ro1rtt

Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Komisja Slcrutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, ze Walne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjglo uchwalg numer 8: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 406 akcji, z kthrych oddano 406 waznych glos6w,

co stanowi 87,12 % akcji w calym kapitale zakladowym Sp6lki; oddano 326 gtos6w

,,zct"I oddano 40 glosdw ,,przeciw"; oddano 40 gtos6w ,,wstrzymuiqcych sig"; nie

zgloszono sprzeciw6w; w glosowaniu nie bral udzialu akcjonariusz Adam Koptyra, na

po dstaw ie art. 4 I 3 kodelcsu sp6lek handlowy ch. ----------

Przewodniczqcy poddal pod glosowanie uchwalg numer 9 o nastgpuj4cej

Uchwala numer 9

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro PIus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 10 czerwca2022 roku
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w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rozen z wykonania obowiqzk|w

czlonka Rady Nadzorczej Spfilki w roku obrotowym 202 I

Dziataj1c na podstawie art. 393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pkt 3 kodeksu sp6lek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. udziela

absolutorium panu Krzysztofowi Rozen z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady

Nadzorczej w okresie od I stycznia202l roku do 3l grudnia 2021roku

Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Komisja Slcrutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, 2e Walne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjglo uchwalg numer 9: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kt6rych oddano 446 wainych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcji w calym kapitale zaWadowym Sp6lki; oddano 406 glosdw

,,za"i oddano 40 glos6w ,,przeciw"; akcjonariusze nie wstrzymali sig od glosu; nie

zglo szono sprzeciw 6w. - - - - - - - - - -

Przewodnicz1cy poddalpod glosowanie uchwalg numer 10 o nastgpuj4cej treSci:-

Uchwala numer 10

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 10 czerwca2022 roku

w sprawie udzielenia absolutoriurn panu Zbigniewowi Jakubczyk z wykonania

obowiqzk6w czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki w roku obrotowym 2021

lalqc na podstawie art. 393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pkt 3 kodeksu sp6lek

, Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. udziela

panu Zbigniewowi Jakubczyk z wykonania obowi4zk6w czLonka Rady

okresie od I stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 rol<u

* 1tr.\fozsP

Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Komisja Slcrutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, ze Walne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjglo uchwalg numer l0: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 407 akcji, z kt6rych oddano 407 wa2nych glos6w,
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co stanowi 87,34 % akcji w calym kapitale zakladowym Sp6lki; oddano 327 glos6w

,,2a") oddano 40 glosfw ,,przeciw"; oddano 40 glos6w ,,wstrzymujqcych sig"; nie

zgloszono sprzeciw6w; w glosowaniu nie bral udzialu akcjonariusz Zbigniew

Jakubczyk, na podstawie art. 413 kodeksu spdlek handlowych.----------

Przewodnicz4cy poddalpod glosowanie uchwalg numer 1l o nastgpuj4cej treSci:-

Uchwala numer LL

Zwy czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

zdnia 10 czerwca2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafalowi Krgpa z wykonania obowiqzkfw

czlonka Rady Nadzorczej Sp6tki w roku obrotowym 2021

Dziatajqc na podstawie art. 393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pkt 3 kodeksu sp6lek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. udziela

absolutorium panu Rafalowi Krgpa z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej

w okresie od 25 wrzeSnia 2021 roku do 03 pa1dziemika 2021 roku oraz od 23 listopada

2021 roku do 31 grudnia 2021roku

Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Komisja Slvutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, ze 'lV'alne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjglo uchwalg numer I I: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z ktdrych oddano 446 wa2nych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcji w calym kapitale zalcladowym Sp6lki; oddano 406 gtos6w

,,za"i oddano 20 glosfw,,przeciw"; oddano 20 glos6w,,wstrzymujqcych sig"; nie

zgloszono sprzeciwow.---------- ------t

Przewodniczqcy poddal pod glosowanie uchwalg numer 12 o nastgpuj4cej tr

Uchwala numer 12

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu
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z dnia 10 czerwca2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Kopet z wykonania obowiqzk6w

czlonka Rady l,{adzorczej Sphlki w roku obrotowym 2021

Dzialaj1c na podstawie art. 393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pkt 3 kodeksu sp6lek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6tki Biuro Plus S.A. udziela

absolutorium panu Markowi Kope6 z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady

Nadzorczej w okresie 25 wrzeinia2l2l roku do 31 grudnia 2021 roku

Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Komisja Slcrutocyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, ze Walne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjgto uchwalg numer I2: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 410 akcji, z kt6rych oddano 410 wa2nych glos6w,

co stanowi 87,98 % akcji w calym kapitale zalcladowym Sp6lki; oddano 370 gtosfw

,,2a", oddano 20 glosfw ,,przeciw"; oddano 20 glosfw ,,wstrzymujqcych sig"; nie

zgloszono sprzeciw6w; w glosowaniunie bral udzialu Marek Kopet reprezentujqcy jako

pelnomocnik akcjonariusza Biuro Plus Krosno sp. z o.o., na podstawie art. 413 kodeksu

sp 6l e k handlowy c h.- - - - - - - - - -

Przewodniczqcy poddalpod glosowanie uchwalg numer 13 o nastgpuj4cej treSci:-

Uchwala numer L3

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 10 czerwc a 2022 roku

udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Krgpa z wykonania obowiqzk6w

czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki w roku obrotowym 2021

jqc na podstawie art. 393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pk 3 kodeksu sp6lek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. udziela

utorium panu Wojciechowi Krgpa z wykonania obowi4zk6w czLonka Rady

Nadzorczej w okresie od I stycznia2}2l roku do 24wrzeSnia2}2l roku.------
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Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Komisja Slcrutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, 2e Walne

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjgto uchwalg numer I3: w glosowaniu brali

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kt6rych oddano 446 waznych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcji w calym kapitale zalcladowym Sp6lki; oddano j66 glosdw

,,2a", oddano 40 glosfw ,,przeciw"; oddano 40 glos6w ,,wstrzymujqcych sig"; nie

zglo s z ono sprze ciw ow. ---------

Przewodnicz1cy poddalpod gtrosowanie uchwalg numer 14 o nastgpuj4cej treSci:-

Uchwala numer L4

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

zdnia L0 czerwca2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafatowi Krgpa, jako czlonkowi Rady

Nadzorczej delegowanemu do wykonania czynnoici prezesa Zarzqdu Spdtki w roku

obrotowym 2021

Dzialajqc na podstawie art. 393 pkt I oraz art. 395 $ 2 pkt 3 kodeksu sp6tek

handlowych, Zvrryczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. udziela

absolutorium panu Rafalowi Krgpa, jako czlonkowi Rady Nadzorczej delegowanemu

do wykonania czynnoSci prezesa ZanEdu Sp6tki w okresie od 4 paLdziernika 2021 roku

do 22 listopada 202 I roku

Po przeprowadzeniu glosowania tajnego Komisja Slvutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, ze Walne,

Zgromadzenie w glosowaniu tajnym podjgto uchwalg numer I4: w glosowaniu bra/i{-

udzial akcjonariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kt6rych oddano 446 waznych gtos(/t,\"

co stanowi 95,71 % akcji w calym kapitale zalcladowym Sp6lki; oddano IOO do%w\
,,2a", oddano 40 glosdw ,,przeciw"; akcjonariusze nie wstrzymali sig od glosu; nie

z glo s z ono sprz e c iw 6w .----------

Przewodniczqcy poddalpodglosowanieuchwalgnumer 15 onastgpujqcej tresci:-
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Uchwala numer 15

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

Biuro Plus Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Poznaniu

z dnia 10 czerwc a 2022 roku

w sprawie podzialu zysku Sphtki za rok obrotowy 2021

Dzialalqc na podstawie art. 395 $ 2 pkt2 kodeksu sp6lek handlowy ch, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie sp6lki Biuro Plus S.A. postanawiazysk netto zarok obrotowy

2021 w kwocie 46.401,02 zl (czterdzieSci szeS6 tysigcy czterystajeden zLotych dwa
grosze) przeznaazy| na kapital zapasowy Sp61ki.----

Po przeprowadzeniu glosowania jawnego Komisja Slcrutacyjna przekazala

Przewodniczqcemu wyniki glosowania, po czym Przewodniczqcy stwierdzil, ze Walne

Zgromadzenie w glosowaniu jawnym podjgto uchwalg numer I5: w glosowaniu brali
udzial akcionariusze reprezentujqcy 446 akcji, z kt6rych oddano 446 waznych glos6w,

co stanowi 95,71 % akcji w calym kapitale zakladowym Sp6lki; oddano 248 glos6w

,,za"i oddano 19B gtos6w ,,przeciw"; akcjonariusze niewstrzymali sig od glosu; nie

zgloszono sprzeciw 6w. ---------

Wobec wyczerpania calego

i wniosk6w Przewodn icz1cy zaml<nql

porz4dku obrad oraz braku wolnych glos6w

Walne Zsromadzenie.

ikiem numer I do niniejszego protokolu jest lista obecnosci na Walnym

u sponqdzorLa przez Przewodnicz1cego. Dokumenty pelnomocnictw

pr zez akcj onariu szy do dziaLania p odc zas Walne g o Z gr omadzeni a stanow i q

numer 2,3 i 4 do niniejszego protokolu.

$4

1. Notariusz dokona rejestracji niniejszego protokolu w Centralnym Repozytorium

$2

$3
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