
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki z dnia 8 grudnia 2020 r. od których odstąpiono od głosowania 

 

Uchwała nr …  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 8 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą 
Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: 

przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia 
warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez 

Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki 
 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały 
nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu 
Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu 
Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu 
wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez 
notariusza Sylwię Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie Repertorium A nr 5336/2019, w ten 
sposób, że: 

1) dodaje § 1 ust. 11 o następującym brzmieniu: 

 

W przypadku wejścia w życie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team 
S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. 
oraz zmiany Statutu Spółki, oraz w przypadku obniżenia wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 
1:10 (w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł obniży się do kwoty 
0,01 zł (jeden grosz) dla każdej akcji) – odpowiednie wartości w niniejszej Uchwale, w szczególności 
ceny nabycia akcji, zostaną obniżone w stosunku 1:10. 

  
    §2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr …  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 8 grudnia 2020 roku 

 w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod 
firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: 
zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w 
sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 



roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na 
nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, 
upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia 

zasad nabywania akcji własnych 

 
 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały 
nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia 
akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 
pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, 
uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych, zaprotokołowanej w formie 
aktu notarialnego przez notariusza Sylwię Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie Repertorium 
A nr 5336/2019, w ten sposób, że: 

1) dodaje § 1 ust. 11 o następującym brzmieniu: 

 

W przypadku wejścia w życie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team 
S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. 
oraz zmiany Statutu Spółki, oraz w przypadku obniżenia wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 
1:10 (w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł obniży się do kwoty 
0,01 zł (jeden grosz) dla każdej akcji) – odpowiednie wartości w niniejszej Uchwale, w szczególności 
ceny nabycia akcji, zostaną obniżone w stosunku 1:10. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Uchwała nr …  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 8 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A. 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 
powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team. S.A. panią/pana ………………  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  



 
Uchwała nr …  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 8 grudnia 2020 roku 
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A. 

 
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 
ustala liczbę członków Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. na ………. osób.  

 


