
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Black Pearl Capital S.A. w dniu 28 grudnia 2012 r. Stosowanie niniejszego 
formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez 
pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. 
Dane Mocodawcy: 
Imię i nazwisko/firma: __________________ 
____________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_____________ 
____________________________________ 
PESEL/REGON:______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_____________ 

Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko/firma: ____________________ 
______________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_______________ 
______________________________________ 
PESEL/REGON: ________________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_______________ 

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
 

UCHWAŁA NR [ ●] 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

§ 1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. dokonuje wyboru 
Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [___]. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą powzięcia. 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
GŁOSOWANIE: 

ZA* 
 

PRZECIW* 
 

WSTRZYMUJ Ę SIĘ* 
 

Liczba 
akcji:__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  
TAK*  
 

NIE*  
 

* zaznaczyć właściwe pole krzyŜykiem  
 
 
 
 
_________________________ 

Podpis Mocodawcy 



 
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Black Pearl Capital S.A. w dniu 28 grudnia 2012 r. Stosowanie niniejszego 
formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez 
pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. 
Dane Mocodawcy: 
Imię i nazwisko/firma:__________________ 
____________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:___________ 
____________________________________ 
PESEL/REGON:______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:____________ 

Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko/firma: ____________________ 
______________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_______________ 
______________________________________ 
PESEL/REGON: _______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_______________ 

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
 

UCHWAŁA NR [ ●] 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 

§ 1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. postanawia niniejszym przyjąć 
porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w 
treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał,  
4. Przyjęcie porządku obrad, 
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki, tj. spółki Black 

Pearl Capital S.A. ze spółkami Novian S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian Polska 
S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian Europe S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian 
Real Estate S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mondrian S.A. z siedzibą w Warszawie, 
poprzez przejęcie przez Spółkę pozostałych spółek biorących udział w połączeniu, 
sprawozdania Zarządu z dnia 28 września 2012 roku sporządzonego dla celów 
połączenia, opinii biegłego z dnia 26 listopada 2012 roku z badania planu połączenia 
oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między 
dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie 
połączenia. 

6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki, tj. spółki Black Pearl Capital S.A., ze 
spółkami Novian S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian Polska S.A. z siedzibą w 
Warszawie, Novian Europe S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian Real Estate S.A. z 
siedzibą w Warszawie oraz Mondrian S.A. z siedzibą w Warszawie, podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki,  

7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji połączeniowych, tj. akcji zwykłych 
na okaziciela serii D, E i F Spółki, 

8. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 



Wartościowych w Warszawie S.A., 
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, 
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą powzięcia. 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
GŁOSOWANIE: 

ZA* 
 

PRZECIW* 
 

WSTRZYMUJ Ę SIĘ* 
 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  
TAK*  
 

NIE*  
 

* zaznaczyć właściwe pole krzyŜykiem  
 
 
 
 
_________________________ 

Podpis Mocodawcy 



Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Black Pearl Capital S.A. w dniu 28 grudnia 2012 r. Stosowanie niniejszego 
formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez 
pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. 
Dane Mocodawcy: 
Imię i nazwisko/firma: __________________ 
____________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_____________ 
____________________________________ 
PESEL/REGON:______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:____________ 

Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko/firma: ____________________ 
______________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_______________ 
______________________________________ 
PESEL/REGON: _______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_______________ 

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
 

UCHWAŁA NR [ ●] 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie połączenia Spółki, tj. spółki Black Pearl Capital S.A., ze spółkami Novian S.A. z 
siedzibą w Warszawie, Novian Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian Europe S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Novian Real Estate S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mondrian S.A. z 
siedzibą w Warszawie, podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki 

 
Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po 
analizie planu połączenia spółek Black Pearl Capital S.A. z Novian S.A., Novian Polska S.A., 
Novian Europe S.A., Novian Real Estate S.A., Mondrian S.A., załączników do planu 
połączenia, sprawozdań zarządów łączących się spółek uzasadniających połączenie, opinii 
biegłego sądowego przygotowanej na podstawie art. 503 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 

 
§ 1.  

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black 
Pearl Capital S.A., zwanej dalej równieŜ „Spółką Przejmującą” , postanawia o połączeniu 
Black Pearl Capital S.A. z następującymi spółkami: 

a) Novian Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 50/515, 00-
695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319753, kapitał zakładowy 
87.808.066,60 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset osiem 
tysięcy sześćdziesiąt sześć i groszy: sześćdziesiąt), opłacony w całości, 

b) Novian Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 
50/515, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000354301, kapitał 
zakładowy 6.991.272,70 zł (słownie złotych: sześć milionów dziewięćset 
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa i groszy: siedemdziesiąt), 
opłacony w całości, 

c) Novian Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 
50/515, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 



Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000355755, kapitał 
zakładowy 5.901.355,00 zł (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt pięć), opłacony w całości, 

d) Novian Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 
50/515, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000361164, kapitał 
zakładowy 6.851.104,30 zł (słownie złotych: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden 
tysięcy sto cztery i groszy: trzydzieści), opłacony w całości, 

e) Mondrian Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 50/515, 00-
695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000361205, kapitał zakładowy 
4.295.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć 
tysięcy), opłacony w całości, 

zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”, na warunkach określonych w Planie 
Połączenia z dnia 28 września 2012 roku, stanowiącym Załącznik numer 1 do niniejszej 
uchwały, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, numer MSIG 193/2012 
(4058), z dnia 4 października 2012 r., poz. 13015, zwanym dalej „Planem Połączenia”, tj. 
poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Black Pearl Capital S.A. w 
zamian za akcje, które Black Pearl Capital S.A. wyda akcjonariuszom Spółek 
Przejmowanych, i wyraŜa tym samym zgodę na Plan Połączenia. 

 
§ 2. 

1. W związku z połączeniem dokonywanym na mocy niniejszej uchwały Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. podwyŜsza kapitał zakładowy Black Pearl 
Capital S.A. o kwotę 12.475.483,50 zł (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć 
tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i 50/100), tj. do kwoty 16.509.283,50 zł 
(szesnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i 50/100), 
poprzez emisję:  

a. 124.542.775 (sto dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące 
siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, 

b. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda,  

c. 112.060 (sto dwanaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii 
F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda,  

zwanych dalej „Akcjami Połączeniowymi”. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. wyraŜa zgodę na parytety 

wymiany akcji w Spółkach Przejmowanych na Akcje Połączeniowe oraz zasady 
przyznawania Akcji Połączeniowych ustalone w Planie Połączenia.  

 
§ 3. 

Akcje Połączeniowe będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami 
w Black Pearl Capital S.A. od dnia 1 stycznia 2012 r., tj. za rok obrotowy zakończony dnia 31 
grudnia 2012 r. 
 



§ 4. 
W związku z połączeniem dokonywanym na mocy niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. wyraŜa zgodę i zmienia statut spółki w ten sposób, Ŝe: 
1) § 6 ust. 1 Statutu spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.509.283,50 zł (szesnaście milionów pięćset dziewięć 
tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i 50/100) i dzieli się na: 

1) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
2) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

B, 
3) 2.838.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C,  
4) 124.542.775 (sto dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset 

siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  
6) 112.060 (sto dwanaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,  
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda.”, 
 

2) § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu, 
powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeŜeniem 
postanowień ust. 11, przez Radę Nadzorczą.”, 
 

3) w § 11 Statutu Spółki po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 
„Tak długo jak SPQR S.A. z siedzibą  w Warszawie (KRS nr 0000353642) będzie posiadać 
co najmniej 142.857 akcji Spółki, powołuje i odwołuje 2 (dwóch) Członków Zarządu, w tym 
Prezesa Zarządu. Uprawnienie to wygasa gdy SPQR S.A. bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmiot zaleŜny przestanie posiadać 142.857 akcji Spółki.”, 
 

4) § 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 21 niniejszego paragrafu, 
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”, 

 
5) w § 15 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się ust. 21 o następującej treści: 

„Tak długo jak SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000353642) będzie posiadać 
co najmniej 142.857 akcji Spółki, powołuje i odwołuje 4 (czterech) Członków Rady 
Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy SPQR S.A. bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmiot zaleŜny przestanie posiadać 142.857 akcji Spółki.”. 

 
§ 5. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. upowaŜnia Radę Nadzorczą do 
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

 
§ 6. 

Zarząd Black Pearl Capital S.A. jest upowaŜniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich 
czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. 
 

§ 7. 
Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 



 
§ 8. 

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Realizacja połączenia jest uzaleŜniona od 
zatwierdzenia prospektu emisyjnego Black Pearl Capital S.A. przez Komisję Nadzoru 
Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych. 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
GŁOSOWANIE: 

ZA* 
 

PRZECIW* 
 

WSTRZYMUJ Ę SIĘ* 
 

Liczba 
akcji:__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  
TAK*  
 

NIE*  
 

* zaznaczyć właściwe pole krzyŜykiem  
 
 
 
 
_________________________ 

Podpis Mocodawcy 



Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Black Pearl Capital S.A. w dniu 28 grudnia 2012 r. Stosowanie niniejszego 
formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez 
pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. 
Dane Mocodawcy: 
Imię i nazwisko/firma: __________________ 
____________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_____________ 
____________________________________ 
PESEL/REGON:______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:____________ 

Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko/firma: ____________________ 
______________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_______________ 
______________________________________ 
PESEL/REGON: _______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_______________ 

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
 

UCHWAŁA NR [ ●] 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie dematerializacji akcji połączeniowych, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F 
Spółki  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. niniejszym uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 
1. Wszystkie Akcje Połączeniowe będą zdematerializowane.  
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. upowaŜnia Zarząd do 

zawarcia umowy o rejestrację Akcji Połączeniowych, tj. akcji zwykłych Spółki na 
okaziciela serii D, E i F w depozycie papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich 
innych działań niezbędnych w związku z ich dematerializacją. 

 
§ 2. 

Zarząd Black Pearl Capital S.A. jest upowaŜniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich 
czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały. 

 
§ 3. 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
GŁOSOWANIE: 

ZA* 
 

PRZECIW* 
 

WSTRZYMUJ Ę SIĘ* 
 

Liczba 
akcji:__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  
TAK*  
 

NIE*  
 

* zaznaczyć właściwe pole krzyŜykiem  



 
 
 
 
_________________________ 

Podpis Mocodawcy 



Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Black Pearl Capital S.A. w dniu 28 grudnia 2012 r. Stosowanie niniejszego 
formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez 
pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. 
Dane Mocodawcy: 
Imię i nazwisko/firma: __________________ 
____________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_____________ 
____________________________________ 
PESEL/REGON:______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:____________ 

Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko/firma: ____________________ 
______________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_______________ 
______________________________________ 
PESEL/REGON: _______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_______________ 

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
 

UCHWAŁA NR [ ●] 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. niniejszym postanawia o 
ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. akcji Spółki serii A, 
B, C, D, E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.  
 

§ 2. 
Zarząd Black Pearl Capital S.A. jest upowaŜniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich 
czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały. 

 
§ 3. 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
GŁOSOWANIE: 

ZA* 
 

PRZECIW* 
 

WSTRZYMUJ Ę SIĘ* 
 

Liczba 
akcji:__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  
TAK*  
 

NIE*  
 

* zaznaczyć właściwe pole krzyŜykiem  
 
 
 
 



_________________________ 
Podpis Mocodawcy 



Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Black Pearl Capital S.A. w dniu 28 grudnia 2012 r. Stosowanie niniejszego 
formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez 
pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. 
Dane Mocodawcy: 
Imię i nazwisko/firma: __________________ 
____________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_____________ 
____________________________________ 
PESEL/REGON:______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:____________ 

Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko/firma: ____________________ 
______________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_______________ 
______________________________________ 
PESEL/REGON: _______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_______________ 

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
 

UCHWAŁA NR [ ●] 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany statutu Spółki 
 

§ 1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. postanawia zmienić statut Spółki 
w ten sposób, Ŝe wykreśla się § 14 ust. 6 Statutu Spółki.  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą powzięcia. 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
GŁOSOWANIE: 

ZA* 
 

PRZECIW* 
 

WSTRZYMUJ Ę SIĘ* 
 

Liczba 
akcji:__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  
TAK*  
 

NIE*  
 

* zaznaczyć właściwe pole krzyŜykiem  
 
 
 
 
_________________________ 

Podpis Mocodawcy 
 


