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Informacja o zwołaniu  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Blue Tax Group S.A. 

 
Biorąc pod uwagę, iż Uchwała Nr 15 o podwyższeniu kapitału w drodze subskrypcji 
prywatnej nie została powzięta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 

20.09.2010 r. z powodu braku kworum, zgodnie z art. 431 § 3a k.s.h. Zarząd Spółki 
Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 8, IV p. 50-122 

Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS 0000293887, zwołuje kolejne, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które odbędzie się 14.03.2011r. o godz. 8.30 w siedzibie Spółki. 

 
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest 

następujący: 
 
1.otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. przedstawienie porządku obrad. 

4. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa 
poboru. 
5. podjęcie uchwały wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji 

 serii D. 
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.  

7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego statutu Spółki.  
8. zamknięcie obrad. 

 
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw 
w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie 

pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 28.02.2011r. i 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci 

elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres 
poczty elektronicznej Spółki: inwestor@bluetax.pl 

 
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia tj. 

przed 14.03.2011r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub sprawy, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny 
zostać przesłane na adres e-mail Spółki inwestor@bluetax.pl Spółka niezwłocznie 

ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 
 

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1  i § 4 KSH, w odniesieniu do akcji  
na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione: 
• w przypadku akcji zdematerializowanych - przekażą drogą pocztową, faksową, 

elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w 
dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym 
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uprawnionego, 
• w przypadku akcji niezdematerializowanych - złożą w Spółce dokumenty akcji  

lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 
inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub 

państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZA zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 
 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno 
wynikać  
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru 

(składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające 

pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być 
uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. 
Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

 
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres 
inwestor@bluetax.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna 
weryfikacja ważności pełnomocnictwa. 

 
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie 

pisemnej  
i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w 
postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail 

Spółki inwestor@bluetax.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie 
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: 
- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych 
jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i 

adresów poczty elektronicznej obu tych osób), 
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie 

prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te 
będą wykonywane. 
 

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy 
obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego 

pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także 
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa 
w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: 
http://www.bluetax.pl/pl/strona/3/Relacje_Inwestorskie/84/WZA/167/2011_rok 

 Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w 
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nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. 
 

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. 

 
Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZA jest dzień 26.02.2011 r. (tzw. record date). 

Prawo uczestnictwa w NWZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze 
posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia 

o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (11.02.2011r.), a dniem 27.02.2011r. do 
podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 
record date ( 26.02.2011r.). 

 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szewska 8, 50-

122 Wrocław, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. 
  

 
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału  
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 

podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.  
Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są 

zamieszczane na stronie internetowej Spółki: 
http://www.bluetax.pl/pl/strona/3/Relacje_Inwestorskie/84/WZA/167/2011_rok 

 Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i 

uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z walnym zgromadzeniem. 
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PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA BLUE TAX GROUP S.A. 

 

 

Uchwała Numer 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 14.03.2011 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego 

Zgromadzenia ………………………….  

Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie zostało formalnie zwołane i zdolne jest do podejmowania 

wiążących uchwał oraz, że w związku z faktem, iż uchwała o podwyższeniu kapitału w drodze 

subskrypcji prywatnej nie została powzięta na zgromadzeniu z dnia 20.09.2010 r. z powodu braku 

kworum. Dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zgromadzeniem kolejnym w rozumieniu 

art. 431 § 3a k.s.h.  

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Uchwała Numer 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 14.03.2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 
Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:  

1.otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

3. przedstawienie porządku obrad.  

4. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru.  

5. podjęcie uchwały wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii D.  

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.  

7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu 

Spółki.  

8. zamknięcie obrad.  

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Uchwała Numer 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 14.03.2011 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D i 

wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji. 
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax 

Group S.A. uchwala co następuje:  
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§ 1 Podwyższenie Kapitału Zakładowego 
 

1. Podwyższa się w drodze emisji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 704 000,00 zł (słownie: 

siedemset cztery tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 

złotych), poprzez emisję nie więcej niż 29 600 000 (słownie: dwudziestu dziewięćdziesięciu milionów 

sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden 

grosz) każda akcja.  

 

2. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego.  

 

3. Akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze 

subskrypcji prywatnej.  

 

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, 

w szczególności do:  

 

a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,  

 

b. Zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej.  

 

5. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 31. marca 2011 r.  

 

6. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w 

wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed 

zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 

§ 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego 

Spółki.  

 

7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie 

przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 01.01.2011 r.  

 

§2 Wyłączenie Prawa Poboru 
 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 2. sierpnia 2010 r., zgodnie z 

art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia 

ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D 

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.  

 

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim 

jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego 

rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych 

względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w 

interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii D.  

 

§3 Wejście w życie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 14.03.2011 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w 

Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz PDA serii 

D oraz dematerializacji akcji serii D oraz PDA serii D. 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz.U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi 

zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
 

§1 Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółka Akcyjna wyraża zgodę na:  

 

a. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu 

zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz. 1538), 

przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w Warszawie (GPW);  

 

b. złożenie akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);  

 

c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z 

dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).  

 

§2 Upoważnienia dla Zarządu 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do:  

 

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji 

Spółki serii D, a także Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w 

Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda 

Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

 

2. złożenie akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW)  

 

3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 

akcji Spółki serii D oraz PDA akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez 

KDPW, akcji serii D a także Praw do Akcji serii D (PDA serii D).  

 

§3 Wejście w życie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uchwała Numer 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 14.03.2011 roku 

w sprawie zmiany statutu Spółki 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w 

związku z podjęciem Uchwały nr 3 postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje 

następujące brzmienie:  

 

„§ 7.  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i 

dzieli się na nie więcej niż 100 000 000 (słownie: sto milionów) akcji, w tym:  

 

1) 25.400.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A, o 

numerach A 00 000 001 do A 25 400 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda;  

 

2) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 

001 do B 25 000 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda;  

 

3) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 00 000 001 do 

numeru C 20 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.  

 

4) nie więcej niż 29 600 000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji na 

okaziciela serii D, o numerach 00 000 001 do numeru nie większego niż D 29 600 000 o wartości 

nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”  

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Uchwała Numer 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 14.03.2011 roku 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

 

W związku z przyjęciem uchwał nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group Spółki 

Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 


