
(Miejscowość, data) 

 

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

 

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki 

Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołanym na dzień 6 czerwca 2022 r. 

 

Formularz zgodnie z art. 4023 § 3 kodeksu spółek handlowych zawiera proponowaną treść każdej 

uchwały oraz umożliwia: 

1. identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,  

2. oddanie głosu,  

3. złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,  

4. zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad 

którą głosować ma pełnomocnik. 

 

OZNACZENIE AKCJONARIUSZA:  

 

[osoba fizyczna]:  

• Imię i nazwisko:  

• Adres zamieszkania lub adres dla celów korespondencji:  

• E-mail i telefon:  

• PESEL:  

 

[osoba prawna/spółka osobowa]:  

• Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej):  

• Siedziba i adres:  

• Sąd/organ rejestrowy:  

• Numer wpisu w rejestrze:  

• E-mail i telefon:  

 

[spółka cywilna]:  

• Imiona i nazwiska wszystkich wspólników cywilnych:  

• Siedziba i adres spółki cywilnej:  

• Numery PESEL wspólników cywilnych: 

• E-mail i telefon:  

 

OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA:  

 

[osoba fizyczna]:  

• Imię i nazwisko:  

• Adres zamieszkania lub adres dla celów korespondencji:  

• PESEL:  

• E-mail i telefon:  

 



[osoba prawna]:  

• Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej):  

• Siedziba i adres:  

• Sąd/organ rejestrowy:  

• Numer wpisu w rejestrze: 

• E-mail i telefon:  

 

INFORMACJE OGÓLNE:  

 

Pod każdym projektem uchwały jest miejsce na instrukcję, oddanie głosu i zgłoszenie sprzeciwu.  

 

Głos oddaje się przez zaznaczenie krzyżykiem pola ❑.  

 

Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niewypełnionymi polami nie będzie uwzględniany w 

wynikach głosowania. Możliwe jest wykorzystanie tylko niektórych stron formularza. 

 

Spółka zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od 

projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu 

uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się 

określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.  

 

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób 

wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.  

 

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest 

warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika, zastosowane przez akcjonariusza formularze mogą 

różnić się w szczegółach od udostępnianego wzoru.  

 

Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z 

wytycznymi otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez 

pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią 

instrukcji. W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce lub 

Przewodniczącemu WZA. 

 

 

  



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 6 

czerwca 2022 r. (w brzmieniu z dnia ogłoszenia o zwołaniu) 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie wyboru Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

 

Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie: podjęcia uchwały 

nr … w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

 

Treść instrukcji: 

 

 

 

 

  



Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 

…………………………… 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

 

Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały 

nr … w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej: 

 

Treść instrukcji: 

 

 

 

 

  



Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:  

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2021. 
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie: 

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, 
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 
c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, 
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2021, 
e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 

2021, 
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

w roku obrotowym 2021, 
g. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, 
h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2021, 
i. zmiany Statutu Spółki, 
j. zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 

11. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki o przyczynach lub celu realizacji programu skupu 
akcji własnych, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale 
zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte 
akcje. 

12. Wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

❑ za 



❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

 

Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały 

nr … w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: 

 

Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie 

Zarządu spółki Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 

2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

  

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 



  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw 

z prośbą o wpisanie do protokołu. 

 

Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021: 

 

Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie 

finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: 

1. Wprowadzenie; 
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i 

pasywów zgodną kwotą 86 292 885,81 zł; 
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, 

wykazujący zysk netto w wysokości 21 783 861,92 zł; 
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 

2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę  20 887 680,30 zł; 
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 
18 011 699,94 zł; 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 



❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu. 

 

Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w w przedmiocie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021: 

 

Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

postanawia zysk za rok 2021 w kwocie 21 783 861,92 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów 

siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 92/100) przeznaczyć na 

zasilenie kapitału zapasowego Spółki.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 

obrotowy 2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

 



Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … 
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021: 
 

Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, 

obejmujące: 

1. Wprowadzenie; 
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów zgodną kwotą 86 169 689,79 zł; 
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 

2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 20 953 896,54 zł; 
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
20 249 493,69 zł; 

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 
2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 
o kwotę 18 019 212,67 zł; 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 
  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 



  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie zatwierdzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

 W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, Akcjonariusz może poniżej 
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 
 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu 

Spółki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2021. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz może 
poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 
Treść instrukcji: 

 

 



 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu 

Spółki Pani Karolinie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 

w okresie 01.12.2021-31.12.2021 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz może 
poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu 

Spółki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2021. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz może 
poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2021 

 



§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu 

Spółki Panu Mateuszowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2021. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz może 
poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdza sprawozdanie z 

działalności Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. z za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 

2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 



 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania 
z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw 
z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia 
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Dudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2021. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 



  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz 
może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Jędrasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2021. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz 
może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 



 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Chruścielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2021. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz 
może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 
Treść instrukcji: 

 



 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

w roku obrotowym 2021. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz 
może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Koseli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2021.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz 
może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki 

 

Uchwała nr … 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że: 
 

- §6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 
       1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21 Z), 
2) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01), 
3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z), 
4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 
5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 
6) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). 

 
- §7 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 19.309.260 (dziewiętnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 zł (zero złotych 
i jeden grosz) każda, w tym:  
a) 10.200.000 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;  
b) 887.890 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B;  
c) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;  
d) 4.365.100 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii 
D,  
e) 1.636.270 (milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii E. 
 
-  §19 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych 
oraz pozasądowych. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. 
 
-  §20 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 
1.  Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: 
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu Spółki, 
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu Spółki lub Wiceprezes Zarządu Spółki 
działający samodzielnie albo dwaj Członkowie Zarządu Spółki działający łącznie lub Członek 
Zarządu Spółki działający łącznie z prokurentem. 
 
-  §21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej 
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Pan 
Piotr Babieno i posiada co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, to posiada osobiste 
uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem 
kierowanym do Spółki. 
1A. W przypadku, gdy nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w 
sposób określony w ust. 1 powyżej lub Akcjonariusz wskazany w ust. 1 nie skorzysta z 
przysługującego mu osobistego uprawnienia do powołania lub odwołania członka Rady 



Nadzorczej, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w 
sposób określony w ust. 1, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
2. Z chwilą zarejestrowania Spółki Rada Nadzorcza przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. 
w Krakowie staje się Radą Nadzorczą Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem 
zarejestrowania przez właściwy Sąd Spółki przekształconej. w zw. z art. 386 Kodeksu Spółek 
Handlowych. 
3. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Pierwsze 
posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym 
posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
4. W przypadku, gdy liczba Członków Rady spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby 
ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 
369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych lub odwołanie, Rada Nadzorcza ma prawo uzupełnienia 
swojego składu do tej liczby w drodze kooptacji z zastrzeżeniem, że każdocześnie nie więcej niż 50% 
(pięćdziesiąt procent) Członków Rady Nadzorczej piastujących funkcję może być powołanych w 
drodze kooptacji. Po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Rada Nadzorcza 
niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad zamieszcza 
zatwierdzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie Członka Rady 
Nadzorczej w drodze kooptacji nastąpiło w okresie pomiędzy ogłoszeniem o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia a terminem określonym w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spółek Handlowych, 
Rada Nadzorcza, zamiast zwoływać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wnioskuje do Zarządu z 
zachowaniem terminu określonego w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spółek Handlowych o 
wprowadzenie do porządku obrad zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, a 
Zarząd nie później niż w terminie określonym w art. 401 § 2 zdanie drugie Kodeksu Spółek 
Handlowych ogłasza zmianę porządku obrad. Jeżeli uchwała o zatwierdzeniu powołania takiego 
Członka Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta na tym Walnym Zgromadzeniu, mandat takiego 
Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia. 
5. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku 
uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest 
związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego postanowienia od chwili 
uchwalenia lub od chwili oznaczonej w uchwale. 
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) 
raz na 3 (trzy) miesiące. 
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej Członkowie 
są obecni i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad. 
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój 
głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
9. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
10. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety. W przypadkach określonych w przepisach prawa Rada 
Nadzorcza może pełnić funkcje komitetu audytu. 

 
-  §23 Statutu zostaje w całości usunięty; 

- zmienia się numerację Statutu w ten sposób, że dotychczasowe §24, §25, §26, §27 otrzymują 

odpowiednio oznaczenie §23, §24, §25, §26. 

 

§ 2 



Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu: 

(dokument opublikowany jako osobny załącznik) 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zmiany Statutu 
Spółki 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki w ten 
sposób, że: 
 
- dział V Regulaminy Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 
 

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W TRYBIE PISEMNYM I PRZY WYKORZYSTANIU 
ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI 

 

§17 

 

1. Rada może rozstrzygnąć każdą sprawę leżącą w jej kompetencjach podejmując uchwały w trybie 
pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji. 



2. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego 
Regulaminu, Rada podejmuje uchwały w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniej komunikacji bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. 

 

§18 

 

1. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy Członkowie Rady 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

2. W celu przeprowadzenia głosowania pisemnego Przewodniczący przesyła projekt uchwały 
w formie wiadomości elektronicznej do wszystkich Członków Rady z zaznaczeniem, że poddaje 
projekt pod głosowanie pisemne, oraz z wyznaczeniem terminu, do którego Członkowie Rady 
powinni złożyć oddane głosy w siedzibie Spółki, wysłać je przesyłką poleconą na adres Spółki lub 
wysłać ich skan w formie załącznika do wiadomości elektronicznej na adres e-mail 
Przewodniczącego. Termin wyznaczony przez Przewodniczącego nie może być krótszy niż 2 (dwa) 
dni robocze. Do wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się 
również załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy załącznikami są oryginały 
dokumentów – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia decyzji w głosowaniu nad 
uchwałą. 

3. Każdy Członek Rady ma prawo zgłaszania zdań odrębnych do uchwał podejmowanych w trybie 
pisemnym, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem 
Spółki, oraz adnotacji do protokołu. 

4. Po dotarciu głosów od wszystkich Członków Rady albo po upływie terminu 2 (dwóch) dni 
roboczych od terminu wyznaczonego w ust. 2, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce 
wcześniej, Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta. Członkowie Rady, których 
głosy nie dotrą na adres Spółki lub skan głosu nie dotrze w formie załącznika do wiadomości 
elektronicznej na adres e-mail Przewodniczącego we wskazanym powyżej terminie, lub które 
nie zostaną wysłane w terminie określonym w ust. 2, nie biorą udziału w głosowaniu. Za datę 
podjęcia uchwały uznaje się dzień dotarcia głosów od wszystkich Członków Rady (tj. dzień 
rozumiany jako dzień dotarcia wszystkich głosów – tj. zarówno głosów wysłanych na adres 
Spółki, jak i głosów wysłanych w formie skanów głosów w ramach załącznika do wiadomości 
elektronicznej na adres e-mail Przewodniczącego) albo upływ terminu, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, w zależności od tego, która data przypada wcześniej.  

 

§19 

 

1. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. 

2. W celu przeprowadzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość Przewodniczący przesyła projekt uchwały w formie wiadomości 
elektronicznej do wszystkich Członków Rady z zaznaczeniem, że będzie on stanowił przedmiot 
głosowania, oraz wyznacza datę i przedział godzinowy tele- lub wideokonferencji z udziałem 
Członków Rady jak i wszystkie dane techniczne konieczne do nawiązania tele- lub 
wideokonferencji, na co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym terminem podjęcia 
uchwały. Nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie jest jednoznaczne z brakiem udziału danego 
członka Rady w podejmowaniu uchwały. Do wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, dołącza się również załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy 
załącznikami są oryginały dokumentów – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia 
decyzji w głosowaniu nad uchwałą. 

3. Tele- lub wideokonferencję otwiera Przewodniczący. Przewodniczący prowadzi tele- 
lub wideokonferencję poprzez:  



a) udzielanie głosu poszczególnym Członkom Rady;  
b) odbieranie głosów oddawanych przez Członków Rady. 

4. W trakcie tele- lub wideokonferencji każdy Członek Rady ma prawo zabierania głosu, a także 
zgłaszania zdań odrębnych do podjętych uchwał, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała 
Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji do protokołu. 

5. Za datę podjęcia uchwały uznaje się datę zakończenia tele- lub wideokonferencji. 
 

§20 

 

1. Jeżeli podjęto uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej 
komunikacji, Przewodniczący przygotowuje jej protokół. Protokół powinien zawierać: 
1) numer protokołu; 
2) datę podjęcia uchwały; 
3) imiona i nazwiska Członków Rady biorących udział w głosowaniu; 
4) imię i nazwisko Przewodniczącego; 
5) treść podjętej uchwały; 
6) tryb głosowania; 
7) liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą; 
8) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady do podjętej uchwały; 
9) adnotacje zgłoszone przez Członków Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu się 

przez danego Członka Rady od rozstrzygania danej sprawy w trybie § 7  ust. 5; 
10) wykaz załączników, o ile takie były dołączone. 

2. Do protokołu z podjęcia uchwały Rady w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniej komunikacji dołącza się załączniki, o ile były dołączone do uchwały Rady lub 
zgłoszone do protokołu. 

3. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie po dacie podjęcia uchwały i podpisany przez 
Przewodniczącego. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego przekazuje 
on protokół Sekretarzowi niezwłocznie albo pozostawia go w siedzibie Spółki w miejscu do tego 
przeznaczonym. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu nad uchwałą podpisują protokół 
na najbliższym posiedzeniu Rady, na którym są obecni. Odmowa podpisania protokołu powinna 
być uzasadniona na piśmie i podpisana. Odmowę podpisania protokołu dołącza się do protokołu. 

 

- §21 Regulaminy Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

 

§21 

 

1. Protokoły z posiedzeń Rady, w tym posiedzeń Rady przeprowadzonych przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniej komunikacji, a także protokoły z uchwał podjętych w trybie pisemnym , 
załączniki do nich oraz umowy zawierane w ramach reprezentowania Spółki przez Radę Sekretarz 
włącza do księgi protokołów Rady. Księgę protokołów Rady przechowuje się w siedzibie Spółki. 

2. Sekretarz może wydawać odpisy z księgi protokołów Rady, które poświadcza własnym podpisem 
za zgodność z oryginałem. 

3. Sekretarz przekazuje Członkom Rady nieobecnym na posiedzeniu Rady, z którego został 
sporządzony dany protokół, lub niebiorącym udziału w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym 
i przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji odpis właściwego protokołu.  

4. O ile Rada nie postanowi inaczej, Sekretarz przekazuje Zarządowi odpisy protokołów. 
5. Na wniosek Członka Rady lub Członka Zarządu Sekretarz wydaje odpisy z księgi protokołów Rady. 
 

 



§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu: 

(dokument opublikowany jako osobny załącznik) 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

❑ za 

❑ przeciw 

❑ wstrzymuję się 

  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady 
Nadzorczej Spółki 
 
Treść sprzeciwu: 

 

 

 

 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zmiany 
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 
 
Treść instrukcji: 

 

 

 

 

 

 

 


