
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A. 

 

z siedzibą w Warszawie, KRS0000296255; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 stycznia 2008 roku 

 

 

Zarząd BLU PRE IPO S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 

399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 

2009, Nr 33, poz. 259 )  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27  

czerwca 2011 r. o godz. 12:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i 

jego zdolności do podejmowania uchwał, 

4. Sporządzenie listy obecności, 

5. Przyjęcie porządku obrad, 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,  

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., 

wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki co do udzielenia członkom 

Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.   

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 

grudnia 2010 r, 

c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r, 

d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku 2010, 

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku 2010, 

f) zmian w Radzie Nadzorczej, 

g) zmiany statutu Spółki polegającej na zmianie wartości nominalnej akcji Spółki. 

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

 

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i 

wykonywania prawa głosu 

 

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

 



W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie 

osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 11 czerwca 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu) oraz: 

a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej 

niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie 

później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów 

wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

b) będąc uprawnionymi ze akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożą je w Spółce nie 

później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone 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 w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu 

wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed 

upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia 

powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów 

wartościowych. 

 

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później 

niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci 

elektronicznej na adres e-mail: mariusz.obszanski@blumerang.pl . Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie 

powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale 

zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany 

niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone 

na żądanie akcjonariuszy.  

 

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać 

Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: mariusz.obszanski@blumerang.pl, 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka 

niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. 

 

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
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Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 

 

Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów 

sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie 

wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym 

przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. 

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i 

wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację 

akcjonariusza oraz pełnomocnika. 

 

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: 

mariusz.obszanski@blumerang.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

 

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz 

powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu 

pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. 

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której 

mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien 

przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy 

pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ 

Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w 

którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku 

gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez 

tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa 

przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i 

pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z 

akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. 

 

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez 

pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji. 

 

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w 

celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta 

polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i 

pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. 

 

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o 

odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu 

pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków 

prawnych wobec Spółki. 

 



Od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki 

formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. 

 

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  jest członek Zarządu, 

członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do 

reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2011 r. 

Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie 

bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez 

takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami 

udzielonymi przez akcjonariusza. 

 

6. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

7. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej 

 

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, 

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki jest umieszczony od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w siedzibie Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania 

zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie 

Spółki. 

 

10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Spółki 

 

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki tj pod adresem; Warszawa, ul. Nowogrodzka 

47a (V piętro). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 

elektroniczną wysyłając żądanie w tym względnie na adres e-mail: 

mariusz.obszanski@blumerang.pl , podając jednocześnie adres na który lista powinna być 

wysłana.  

 

11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje 

dotyczące walnego zgromadzenia. 

. 
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Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na 

stronie internetowej www.carbon-invest.pl. 

 

12. Informacje dodatkowe. 

   

 

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  Spółki może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym 

ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki. Zarząd 

informuje, że na kapitał zakładowy Spółki (2.141.750 zł.)  składa się  na 42.835.000 akcji 

zwykłych na okaziciela. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym 

ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z 

tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 

_______________________________ koniec ogłoszenia ________________________________ 
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Projekty uchwał 

 

Uchwała Nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A.  

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Carbon Invest S.A. postanawia wybrać ......................................................... na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A.  

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Invest S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego 

zdolności do podejmowania uchwał, 

4. Sporządzenie listy obecności, 

5. Przyjęcie porządku obrad, 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,  

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., wniosku 

Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2010 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2010 r. 

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki co do udzielenia członkom Zarządu 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.   

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, 

 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 

 31 grudnia 2010 r. 

 c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

 d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

 obowiązków w roku 2010. 

 e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

 nich obowiązków w roku 2010. 

 f) odwołania Członków  Rady Nadzorczej, 

g) powołania Członków  Rady Nadzorczej, 



h)zmiany statutu Spółki polegającej na zmianie wartości nominalnej akcji Spółki 

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A. 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 

 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

w roku 2010. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr 4  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A.  

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 

grudnia 2010 r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, na które 

składają się: 

 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazujący sumę 3.555.705,61 zł., 

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący 

stratę netto w wysokości 559.352,52 zł., 

4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 

2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.428.009,53 zł., 

5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 

roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.592.260,95 zł.,                                                                    

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 5 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A.  

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7 Statutu 

Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników 

oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010; sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  

postanawia pokryć stratę w wysokości 559.352,52 zł., zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem 

Zarządu, z zysków w latach następnych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A. 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2010  

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi 

Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 

roku obrotowym 2010 r. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A. 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2010  

 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi 

Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 

roku obrotowym 2010 r. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Grzędzie absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Grzędzie 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2010.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi 

Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2010. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kojatowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Kojatowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2010.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 



w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi 

Kuichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 

w roku obrotowym 2010.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi 

Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2010.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi 

Tomkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2010.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Kossowskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu 

Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2010.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi 

Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2010.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Albinowi 

Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2010.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rostkowskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi 

Rostkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2010.  

 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 

pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi 

Ziemskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2010.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr …/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A. 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

 

 

§ 1 

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana ............................................ ze składu Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr …/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLU PRE IPO S.A. 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

 

§ 1 

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki  powołuje Pana ................................................... do Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr ../2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 czerwca 2011 roku 



w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu 

do podjęcia czynności z tym związanych. 

 

§1  

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala nową wartość nominalną każdej z akcji 

Spółki serii A, B, C, D, E i F w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja w 

miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć 

groszy) oraz zmniejsza  proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 42.835.000 (słownie: 

czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy) do liczby 4.283.500 (cztery miliony 

dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości 

kapitału zakładowego Spółki w wysokości 2.141.750 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden 

siedemset pięćdziesiąt złotych) (scalenie akcji).  

 

2. Celem scalenia akcji Spółki jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku 

kapitałowego i ograniczenie wysokiej zmienności kursu akcji Spółki. 

 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, 

w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio 

do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości 

nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki 

o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy).  W szczególności Walne 

Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu 

na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł. (słownie: pięć 

groszy) każda, zarówno zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych oraz 

niezdematerializowanych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł. 

(słownie: pięćdziesiąt groszy)  każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości 

nominalnej 0,05 zł. (słownie: pięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane 

poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych bądź dokumentów akcji. 

 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory 

scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Blumerang Pre IPO 

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000284645 – jednego z głównych akcjonariuszy Spółki, który na 

podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu … 2011 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w 

Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie 

niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów 

scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł 

(słownie: pięćdziesiąt groszy) (maksymalnie jednak do …. (słownie: ...) akcji, chyba że w drodze 

aneksu do powołanej umowy ilość ta zostanie zwiększona), pod warunkiem podjęcia przez Walne 

Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany 

Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd 

Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji 

scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy 

z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o 

wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 

(dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, 

jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia 

Blumerang Pre IPO Spółka akcyjna do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu 

referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcji o wartości 

nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych 



akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli 

okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie 

będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. 

 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy  Spółki do 

sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych 

oraz na podstawie posiadanych dokumentów akcji i do dostosowania ich struktury do dnia 

referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, 

aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 

(dziesięć). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie 

struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 22 lipca 2011 

roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu 

faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. 

 

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza niniejszym zawarcie z Blumerang 

Pre IPO Spółka akcyjna umowy z dnia … 2011 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z 

zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z powołanej umowy z dnia … 2011 

roku czynności rozporządzające Blumerang Pre IPO Spółka akcyjna są integralnym elementem 

procesu scalenia akcji Spółki. Kopia umowy z dnia … 2011 roku stanowi Załącznik nr 1 (jeden) 

do niniejszej uchwały. 

 

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją 

zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A., ktore to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie 

zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. 

Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A.  

 

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z 

unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji serii B i wydania nowych dokumentów 

wszystkich akcji tej serii. 

 

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie 

notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres 

zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.  

 

10. Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających 

niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym 

akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł 

(słownie: pięćdziesiąt groszy) zostanie zrefinansowane przez Spółkę. 

 

11. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu 

Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„§ 3 

 

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.141.750 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden 

tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 4.283.500 (cztery miliony dwieście 

osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji, tj. na: 



 a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 

numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

 b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 

do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

 c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 

do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

 d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

numerach 000001 do 325000  o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

 e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela 

serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 

każda akcja, 

 f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji 

zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda akcja.  

  

2.   Akcje serii A, o łącznej wartości nominalnej 475.000 zł (czterysta siedemdziesiąt 

pięć tysięcy złotych), zostały objęte przez spółkę European Trading & Distribution Sp. z o.o., z 

siedzibą w Warszawie, jako założyciela Spółki. Akcje serii B, o łącznej wartości nominalnej 

25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zostały objęte przez Pana Jarosława Baranowskiego, 

jako założyciela Spółki. 

3.   Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem 

Spółki akcje serii A  oraz akcje serii B zostały pokryte w wysokości ¼ części ich wartości 

nominalnej. 

4.   Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 

5.   Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub 

niepieniężnymi. 

6.   Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze podwyższenia wartości 

nominalnej dotychczasowych akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Podwyższenie może zostać 

dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych 

dotychczasowego kapitału zakładowego. 

7.   Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej 

akcji lub umorzenie części akcji.” 

 

 

§2 

 

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 1 ust. 11 wchodzi w życie z 

dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pełnomocnictwo 

 

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLU PRE IPO S.A. zwołanym na dzień 27 

czerwca 2011 r. 

niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszelkich uprawnień z 

akcji podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A. zwołanego na dzień 27 

czerwca 2011 r.    

 

DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) 

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………… 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: 

……………………………………………………………………………………………………… 

PESEL……………………………………………………………………………………………... 

DANE PEŁNOMOCNIKA 

Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………….. 

Adres: …………………..…………………………………………………………………………... 

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA PODCZAS ZWYCZAJNEGO 

WALNEGO ZGROMADZENIA BLU PRE IPO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 

CZERWCA 2011 R.  

 

 

Uchwała w sprawie (określić przedmiot uchwały w oparciu o treść uchwał proponowanych w 

ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia) .......................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

Sposób głosowania: 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

…........................................................................ 

data i podpis mocodawcy 

 

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu  

Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod 

głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie 

pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. 

 


