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Ogłoszenie Zarządu spółki BLUMERANG PRE IPO SA z siedzibą w Poznaniu 

o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r. 

wraz z projektami uchwał 
 
 
 
Zarząd BLUMERANG PRE IPO SA (Spółka), niniejszym informuje, iż otrzymał od 

akcjonariusza spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący 

umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUMERANG PRE IPO SA, zwołanego na dzień 15 czerwca 2011r., następujących 

punktów: 

 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i 
kluczowych współpracowników Spółki; 

 w sprawie zmiany statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego na 
potrzeby programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych 
współpracowników Spółki 

 
 

Spełniając żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, 

dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, 

uzupełniony o punkty (9) q. – r., porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki, zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r. 
 

1. Otwarcie 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 zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku 
zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010. 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników 
oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku Zarządu, co do 
pokrycia straty za rok obrotowy 2010. 
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8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu 
Spółki absolutorium za rok obrotowy 2010. 

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 
a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2010; 
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; 
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego 
pokrycia straty; 

d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010; 
e. pokrycia straty Spółki za lata poprzednie; 
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2010; 
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; 
h. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 
i. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; 
j. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji 

serii E i F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i 
zmiany statutu; 

k. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G 
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; 

l. zmiany § 4 Statutu Spółki; 
m. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu 

na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i 
praw do akcji w depozycie papierów wartościowych; 

n. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia; 
o. sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); 

p. zmiany firmy Spółki; 
q. przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych 

współpracowników Spółki; 
r. zmiany statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego na potrzeby 

programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych 
współpracowników Spółki 
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10. Zamknięcie obrad. 
 
 
W związku z uzupełnieniem porządku obrad o uchwały odnoszące się do treści Statutu 

Spółki, Zarząd BLUMERANG PRE IPO informuje o planowanych zmianach Statutu, które są 

objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 

15 czerwca 2011 roku: 

1) uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące 

nowe brzmienie: 

Dotychczasowa treść Statutu: 

„Firma Spółki brzmi: BLUMERANG PRE IPO Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu 

firmy w brzmieniu: „BLUMERANG PRE IPO S.A.” 

Proponowana treść Statutu: 

„Firma Spółki brzmi: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna. Spółka może używać 

skrótu firmy w brzmieniu: „BLUMERANG INVESTORS S.A.”. 

2) uchyla się dotychczasową treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące 

nowe brzmienie: 

Dotychczasowa treść Statutu: 

„§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) 

i dzieli się na: 

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda, 

b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda, 

c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda. 

d. 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.” 

Proponowana treść Statutu: 

„§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.700.000 zł (sześć milionów siedemset tysięcy  złotych) 

i dzieli się na: 
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a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda, 

b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda, 

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda, 

d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

e) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

f) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości 

nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda” 

Treść statutu proponowana po emisji akcji serii G 

„§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.200.000 zł (dziewięć milionów dwieście 

tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, 

b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, 

c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, 

d. 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

e. 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 
po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

f. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

g. nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 
po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda” 
 

3) uchyla się dotychczasową treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące 

nowe brzmienie: 

Dotychczasowa treść Statutu: 



5 

	  

„3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D są akcjami 

nieuprzywilejowanymi.” 

Proponowana treść Statutu: 

„3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F są 

akcjami nieuprzywilejowanymi.” 

Treść statutu proponowana po emisji akcji serii G 

„3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F oraz 

akcje serii G są akcjami nieuprzywilejowanymi.” 

4) dodaje się § 4a w następującym brzmieniu: 

„1. W terminie do dnia 14 czerwca 2014 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w 

formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach 

przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 335.000 

(trzysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 670.000 (sześćset 

siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). 

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, z 

tym że podwyższenie kapitału wynikające z tego uprawnienia może być dokonane wyłącznie w 

celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych 

współpracowników Spółki. 

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian 

za wkłady pieniężne. Akcje wydawane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla 

członków Zarządu i i kluczowych współpracowników Spółki, mogą być wydawane wyłącznie 

uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego. 

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją 

programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki 

będzie ustalana każdorazowo przez Radę Nadzorczą.  

5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do 

wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.” 
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Treść  projektów uchwał zaproponowanych i dodanych na wniosek Akcjonariusza. 
 
 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 15 czerwca 2011 roku 

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych 

współpracowników Spółki 

§ 1 

1. Uwzględniając okoliczność, iż praca Zarządu oraz kluczowych współpracowników Spółki 

będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji, Walne Zgromadzenie Spółki, 

postanawia wprowadzić program motywacyjny dla Członków Zarządu oraz kluczowych 

współpracowników Spółki. Powyższy program motywacyjny („Program Motywacyjny”) 

uwzględniać będzie zasady określone poniżej.  

2. Celem Programu Motywacyjnego jest zwiększenie motywacji oraz trwalsze związanie ze 

Spółką członków jej Zarządu oraz jej kluczowych współpracowników.  

3. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie nabycia przez 

uprawnione osoby akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego uchwalonego w 

związku z jego wprowadzeniem. 

4. Program Motywacyjny realizowany będzie w odniesieniu do trzech kolejnych lat 

obrotowych Spółki („Okresy Rozliczeniowe”), przy czym pierwszym rokiem obrotowym 

podlegającym ocenie pod kątem Programu Motywacyjnego będzie rok 2011. 

5. Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą Członkowie Zarządu oraz 

zaproponowani przez Zarząd kluczowi współpracownicy Spółki. 

6. Wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określać będzie 

Rada Nadzorcza, przy czym uprawnieni kluczowi współpracownicy Spółki nie będący 

Członkami Zarządu Spółki wskazywani będą na wniosek Zarządu.  

7. Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym przez uprawnione osoby w odniesieniu do 

kolejnych Okresów Rozliczeniowych, wymagać będzie każdorazowego zawarcia przez te 

osoby ze Spółką odpowiednich umów dotyczących ich uczestnictwa w Programie 

Motywacyjnym.  
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8. Możliwość uczestnictwa w Programie Motywacyjnym nie będzie uzależniona od formy i 

podstawy prawnej wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu i kluczowych 

współpracowników Spółki.      

9. W odniesieniu do kolejnych Okresów Rozliczeniowych, uprawnionym osobom oferowana 

będzie łącznie każdorazowo liczba akcji nie większa niż 1/3 maksymalnej liczby akcji, 

których wyemitowanie będzie przewidziane w ramach kapitału docelowego uchwalonego 

na potrzeby Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.  

10. Akcje nie zaoferowane lub nie objęte w związku z danym Okresem Rozliczeniowym, 

mogą zostać zaoferowane uprawnionym osobom w kolejnym Okresie Rozliczeniowym. 

11. Liczba akcji oferowanych w ramach danego Okresu Rozliczeniowego poszczególnym 

uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym, określana będzie każdorazowo 

przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.   

12. Osoby uprawnione będą miały prawo do nabycia akcji, które zostały im zaoferowane w 

odniesieniu do danego Okresu Rozliczeniowego, w przypadku realizacji określonych 

kryteriów związanych z działalnością Spółki. 

13. Kryteria, których realizacja upoważniać będzie do objęcia akcji zaoferowanych 

uprawnionym w odniesieniu do danego Okresu Rozliczeniowego, określane będą 

każdorazowo przez Radę Nadzorczą. Określone przez Radę Nadzorcza kryteria powinny 

być związane z celami strategicznymi Spółki w danym Okresie Rozliczeniowym, a ich 

wartość powinna uwzględniać aktualną i przewidywaną sytuację Spółki. 

14. Osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym będą miały prawo do objęcia 

akcji na okaziciela w zamian za wkłady pieniężne, przy czym ich cena emisyjna zostanie 

ustalona przez Radę Nadzorczą. 

§ 2  

1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych zasad 

Programu Motywacyjnego. Zasady te powinny zostać określone w formie regulaminu 

przyjętego w drodze uchwały Rady Nadzorczej. 

2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do podejmowania uchwał w sprawach 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania Programu.  

3. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub nieprzekazanym do kompetencji Radzie 

Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki 

uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji w ramach kapitału 

docelowego uchwalonego na potrzeby Programu Motywacyjnego. 
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§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Poznaniu 

 

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany statutu w zakresie wprowadzenia 

kapitału docelowego na potrzeby programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i 

kluczowych współpracowników Spółki 

Działając na podstawie art. art. 430 § 1 oraz  art. 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 4a w następującym 

brzmieniu: 

„1. W terminie do dnia 14 czerwca 2014 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w 

formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach 

przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 

335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 670.000 

(sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). 

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, z 

tym że podwyższenie kapitału wynikające z tego uprawnienia może być dokonane wyłącznie 

w celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych 

współpracowników Spółki. 

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian 

za wkłady pieniężne. Akcje wydawane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla 
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członków Zarządu i i kluczowych współpracowników Spółki, mogą być wydawane wyłącznie 

uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego. 

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją 

programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki 

będzie ustalana każdorazowo przez Radę Nadzorczą.  

5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do 

wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.” 

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz 

wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału 

docelowego została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. 

§ 2 

Działając na podstawie art. 455 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE 

IPO S.A. motywuje niniejszym swoją uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Dokonanie zmiany 

Statutu w zakresie kapitału docelowego, uchwalonego w związku z wprowadzeniem w 

Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników 

Spółki, uzasadnione jest tym tym, że praca Zarządu Spółki oraz jej kluczowych 

współpracowników ma bardzo istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji. Wprowadzenie 

programu motywacyjnego polegającego na możliwości objęcia akcji emitowanych w ramach 

kapitału docelowego, ma na celu zwiększenie motywacji oraz trwalsze związanie ze Spółką 

kluczowych dla niej współpracowników, a tym samym leży w jej interesie. W celu 

zagwarantowania ochrony interesu ogółu akcjonariuszy, w powyższym upoważnieniu 

wprowadzono wymóg wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

§ 3 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  

§ 4 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania 

zmiany Statutu w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały. 

 

W związku z nowymi sprawami zgłoszonymi do porządku obrad,  akcjonariusz zaproponował 
również nową treść wskazanych poniżej uchwał. 
 
 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Blumerang  PRE IPO Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 15 czerwca 2011 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO postanawia przyjąć porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: 

1. Otwarcie 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 zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku 
zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010. 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników 
oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku Zarządu, co do 
pokrycia straty za rok obrotowy 2010. 

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu 
Spółki absolutorium za rok obrotowy 2010. 
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9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 
a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2010; 
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; 
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego 
pokrycia straty; 

d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010; 
e. pokrycia straty Spółki za lata poprzednie; 
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2010; 
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; 
h. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 
i. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; 
j. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji 

serii E i F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i 
zmiany statutu; 

k. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G 
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; 

l. zmiany § 4 Statutu Spółki; 
m. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu 

na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i 
praw do akcji w depozycie papierów wartościowych; 

n. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia; 
o. sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); 

p. zmiany firmy Spółki; 
q. przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych 

współpracowników Spółki; 
r. zmiany statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego na potrzeby 

programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych 
współpracowników Spółki 

10. Zamknięcie obrad. 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 15 czerwca 2011 roku 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu 
na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji 
w depozycie papierów wartościowych 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang 

PRE IPO S.A. uchwala, co następuje:  

I. Postanawia się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie: 

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,  

b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,  

e) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, 

f) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F  

g) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii G, 

h) do 5.000.000 (pięć milionów) Praw do Akcji serii G, 

i) akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 4a Statutu 

Spółki, 

- do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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II. Postanawia się o dematerializacji akcji serii E, serii F i serii G, Praw do Akcji serii G, a 

także akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 4a 

Statutu Spółki, wskazanych w punkcie I niniejszej uchwały. 

 

III. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych 

przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji i Praw do 

Akcji wskazanych w punkcie I niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym 

oraz przeprowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii G, w tym do: 

- złożenia wszelkich niezbędnych wniosków i dokumentów do Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

- zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację 

akcji i Praw do Akcji wskazanych w punkcie I niniejszej uchwały w depozycie 

papierów wartościowych. 

 

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 


