Poznan, dnia26 maja2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOI,,ANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOT,KI
BIURO PLUS S.A.
Zarzqd Spolki BIURO PLUS S.A. z siedzib4 w Poznaniu, ul. D4browskiego 75138,60-523
Poznan, wpisanej w Rejestrze Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego przez Sqd
Rejonowy Poznan Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS: 0000017564, REGON: 639631326, NIP:
7811643899, kapital zakladowy w wysokoSci 419.400,00 zL, wplacony w caloSci (,,Sp6lka"),
w trybie przewidzianym w art. 399 w zw. z art, 402 $ 3 Kodeksu sp6lek handlowych,
niniejszym zawradarnta o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, kt6re

i

-

odbgdzie sig:

roku (pocz4tek obrad o godzinie 10:00)
w Tarnowie Podg6mym,
w Hotelu 500

10.06.2022

(ul. Poznariska 139, 62-080 Tarnowo Podgorne)
Porz4dek obrad j est nastgpuj 4cy

1.
2.
3.

4,
5.
6.

7.

:

otwarcie Zgromadzenia przezPrzewodni czqcego Rady Nadzotczej;
wyb6r Przewodni azqaego Zgromadzenia;
sporzqdzenie listy obecnoSci i stwierdzenie prawidlowoSci zwoNania Zgromadzenia
oraz zdolno(;ci Zgromadzenia do podejmowania wiqLEcych uchwal;
przyjgcie porz4dku obrad;
wyb6r Komisji Skrutacyjnej;
rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowi4zk6w w roku
obrotowym 202I, w szczegolnoSci w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarzqdu
zdziil.alnoSci Spolki oraz sprawozdania finansowego za rck obrotowy 202I oraz
w sprawie zaopiniowania wniosku Zarzqdu dotyczqcego podzialu zyskr.r/pokrycia
straty zarck obrotowy 2021;
dziaNalnolei Sp6lki oraz sprawozdania
rczpatrzenie sprawozdania Zarzydu
finansowego Sp6lki za rok obrotowy 202I vrraz z opiniq raportem bieglego

z

i

rewidenta;

8. podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzqdu z dzialalno(;ci
Spolki za rokobrotowy 202I;
podjgcie uchwaly w sprawie zatwrcrdzenia sprawozdama finansowego Sp6tki za rok
obrotowy 202I;
10. podjgcie uchwaty w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Siwcowi
z wykonania obowiqzk6w prezes a Zarzqdu Sp6trki w roku obrotowym 2021;
11. podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium pani Iwonie Kqdzierskiej

g.

z wykonania obowi4zk6w prezesaZarzqdu Sp6lki w roku obrotowym 2021;
T2,

podjgcie uchwaly

w sprawie udzielenia absolutorium

panu Adamowi Koptyra

z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczei Sp6lki w roku obrotowym 2021;
sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rozen
13. podjgcie uchwaly

w

z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej Spotki w roku obrotowym 2021;

t4, podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Jakubczyk
z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki w roku obrotowym 202I;
15. podjgcie uchwaly
sprawie udzielenia absolutorium panu Rafalowi Krgpa
z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej Sp6tki w roku obrotowym 2021;
16. podjgcie uchwaiy
sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Kopei
z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej Spotki w roku obrotowym 202I;
17. podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Krgpa
z wykonania obowi4zk6w czlonka Rady Nadzorczej Sp6tki w roku obrotowym 2021;
18. podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafalowi Krgpa, jako
czlonkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonania czynnoSci prezesa Zarzqdu

w

w

Sp6tki w roku obrotowym 2021;
19, podjgcie uchwaly w sprawie podzialu zyskuipokrycia straty zarok obrotowym 2021;
20, wolne wnioski;
21, zamkni gcie Z gr omadzenra.

Nadto, ZarzEd przypomina o potrzebie posiadania dokumentu to2samo6ci (dow6d osobisty
lub paszport) lub pelnomocnictwa do uczestniczenia Walnym Zgromadzeniu
i wykonywania prawa glosu (wymagana forma pisemna pod rygorem niewaznoSci).

w

W przypadku

podmiot6w wpisanych do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru
S4dowego, reprezentanci powinni przedstawi6 aktualny odpis z Krajowego Rejestru
S4dowego (inny dokument potwierdzaj4cy uprawnienie do reprezentowania danego
akcjonariusza, jeheh prawo to nie jest potwierdzone wpisem widniej4cym w rejestrze).
Zarzqdpoucza o treSci:

-art.406 $ 1k.s.h.
Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i u2ytkownicy, kt6rym przysluguje prawo glosu, majq
prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spdlki niebgdqcej sp6tkq publicznq, je2eli
zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzieri przed odbyciem walnego
zgromadzenia.

- art.412 k.s.h. lwyci4g z przepisul
$ l. Akcjonariusz mohe uczestniczyt w walnym zgromadzeniu oraz wykonywat plawo glosu
osobilcie lub przez pelnomocnika. $ 2. Nie moZna ograniczat prawa ustanawiania
pelnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pelnomocnik1w. $ 3. Pelnomocnik wykonuje
wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba 2e co innego wynika z
tre1ci pelnomocnictwa. $ 4, Petnomocnik moze udzielit dalszego pelnomocnictwa, jezeli
wynika to z treici pelnomocnictwa. $ 5. Petnomocnik mohe reprezentowat wigcei niziednego
akcjonariusza i glosowat odmiennie z akcji kazdego akcjonariusza. $ 7. Przepisy
o wykonynvaniu

prawa gtosu przez pelnomocnika stosuje sig do wykonywania prawa glosu

prz ez inne go pr ze ds t aw ic iel a

-wt.4I2lll$

1k.s.h.
Pelnomocnictwo do uczestniczenia

w walnym zgromadzeniu

i

wykonyvvania prawa glosu

formy p is e mnei p o d ry gor em ni ew ahno i c i.
- art.4I2 [2] $ 1 k.s.h.
Czlonek zarzqdu i pracownik sp6tki nie mogq byt pelnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
-art.4I3 $ 1k,s.h.
Akcjonariusz nie moZe ani osobilcie, ani przez pelnomocnika, ani iako pelnomocnik innej
osoby glosowat przy powzigciu uchwal dotyczqcych jego odpowiedzialnoici wobec sp6tki z
jakiegokolwiek tytulu, w tym udzielenia absolutorium, nvolnienia z zobowiqzania wobec
sphtki oraz sporu pomigdzy nim a sp6tkq.
wym a ga

Zpowtzaniem

(q^L
Iwona Kgdzierska
Prezes Zarzadu

