
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

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

niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana Dominika Majewskiego. . 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 

§ 1 

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

postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Piotra Babieno. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

  

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów. 

 Sprzeciwów nie zgłoszono  

 



Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. przyjmuje porządek 

obrad w brzmieniu następującym:  

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał.  

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.   

5. Przyjęcie porządku obrad.   

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2012.  

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2012.  

8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2012.  

9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 

obrotowy 2012.  

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników 

oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 rok oraz wniosku 

Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2012.  

11. Powzięcie uchwał w przedmiocie:   

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2012;  

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;  

3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

Bloober Team S.A.;  

4) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012;   

5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 rok oraz 

wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2012;  

6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2012;  



7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;  

8) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości;   

9) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy leasingu;   

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2012 

 

§ 1 

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

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

sprawozdanie Zarządu Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 

stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

  



Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 

 

§ 1 

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

na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 

2012 roku obejmujące:  

1. Wprowadzenie 

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 8.397.960,16 zł 

3. Rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 275.349,71 zł 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 

roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 

kwotę 282.015,64 zł 

5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu 

roku obrotowego o kwotę 1.458.806,99 zł 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów. 

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

  



Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2012 

 

§ 1 

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

na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Bloober Team 

S.A., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 

Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 

obejmujące:  

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po 

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.384.430,28 zł 

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 

roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 156.568,47 

zł 

4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 

stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę 984.476,61 zł 

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie 

kapitału własnego o kwotę 149.902,54 zł 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

  



Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, 
postanawia o przeznaczeniu zysku za rok 2012 w kwocie 275.349,71 zł (dwieście 
siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt 
jeden groszy) na:   

a) pokrycie straty z lat ubiegłych 2008-2009,   

b) wpłatę na kapitał zapasowy kwoty 36.936 zł,    

c) wpłatę na kapitał rezerwowy kwoty 173.788,74 zł.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie 

zysku za rok obrotowy 2012 

 

§ 1 

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

zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  

 sprawozdania Zarządu z działalności Bloober Team S.A. w roku obrotowym 

2012,   

 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,  

 wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2012.   



 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów, 

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Piotrowi Babieno, 

za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Piotrowi Babieno – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 443.296 akcji, co stanowi 33,31 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 443. 296  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 443. 296  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

  

 

  



Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Piotrowi 

Bielatowiczowi za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela Panu Piotrowi Bielatowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

 w głosowaniu wzięło udział 716.656 akcji, co stanowi 53,85 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 716.656 głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 716.656 ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

  

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu 

Romanowi Wąsikiewiczowi, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Romanowi Wąsikiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów, 



 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu 

Dominikowi Majewskiemu, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Dominikowi Majewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu 

Krzysztofowi Bełechowi, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Krzysztofowi Bełechowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. ` 

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 



 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu 

Tomaszowi Zawidowskiemu, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Tomaszowi Zawidowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu 

Dariuszowi Orłowskiemu, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Dariuszowi Orłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 



§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów, 

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu 

Andrzejowi Soczek, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Andrzejowi Soczek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

  



Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Jackowi 

Koczwara, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Jackowi Koczwara – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu 

Łukaszowi Babieno, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Łukaszowi Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów,  



 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu 

tajnym.  

 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, pani Jowicie 

Babieno, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela pani Jowicie Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z 

wykonania przez nią obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu 

Przemysławowi Bielatowiczowi za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Przemysławowi Bielatowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 



 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów. 

 Sprzeciwów nie zgłoszono  

 

Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu 

Radosławowi Gorączko, za rok 2012 

 

§ 1 

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

udziela panu Radosławowi Gorączko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.  

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości 

 

§1 

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

wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości przeznaczonej na siedzibę 

Spółki o wartości nieprzekraczającej 10.000.000,00 złotych.  

 

  



§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 

Uchwała nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: wyrażeniu zgody na zawarcie umowy leasingu 

 

§1 

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

wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy leasingu, na kwotę 

nieprzekraczającą 10.000.000,00 złotych, której przedmiot będzie stanowiła 

nieruchomość przeznaczona na siedzibę Spółki.  

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

 w głosowaniu wzięło udział 796.676 akcji, co stanowi 59,86 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 796.676  głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 796.676  ważnych głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

 Sprzeciwów nie zgłoszono 

 


