
 
 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na 
dzień 2 grudnia 2015 r.  
 
Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
BLU PRE IPO S.A.  
z dnia 2 grudnia 2015 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
 
 
§ 1 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. postanawia wybrać … na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki. 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Uchwała Nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
BLU PRE IPO S.A.  
z dnia 2 grudnia 2015 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 
§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego 
zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Sporządzenie listy obecności. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z 
tym związanych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do 
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

2) Wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
akcji serii B i G, oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w 
sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie. 

3) Zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 
Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
BLU PRE IPO S.A.  
z dnia 2 grudnia 2015 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem 

prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z 

tym związanych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 

Na podstawie § 5 ust. 2  oraz § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) 

oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje; 

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 

0,5 złotego (pół złotego) i nie wyższą niż 10.000.000 złotych (dziesięć milionów złotych)  w 

drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 20.000.000 nowych akcji na okaziciela serii G 

oznaczonych numerami od  0000001 do numeru 20000000 o wartości nominalnej 50 groszy 

(pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji 

prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości 

prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii G w stosunku do liczby posiadanych akcji 

(pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Akcje serii G zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego 

dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

4.  Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 

5. Cenę emisyjną akcji serii G ustala się na 50 groszy za akcję. 

6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 

2015, rozpoczynający się od 1 stycznia 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku. 

7. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia akcji serii G oznaczonym nie więcej niż 99 

adresatom w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, określenia terminów otwarcia 

i zamknięcia subskrypcji akcji oraz do określenia wszelkich innych zasad subskrypcji akcji w 

zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, w tym również do podziału emisji na transze. 

 

8. Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się 

i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału 

zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. 



Podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości 

odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. 

9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki 

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o 

wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 

 

§ 2 

W związku z § 1 niniejszej uchwały, § 3 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

“1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.141.750  zł (dwanaście milionów sto 
czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 
24.283.500  (dwadzieścia 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. 
g) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o 
numerach od 0000001 do 20000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 
każda akcja.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz 

zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
 
Uchwała Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
BLU PRE IPO S.A.  
z dnia 2 grudnia 2015 roku 



w sprawie dematerializacji akcji serii B i G, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii 

B i G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”).  

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B i G 

Spółki. 

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B i G Spółki do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”). 

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niezbędnych do: 

1) wprowadzenie akcji serii B i G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w 

Warszawie (rynek „New Connect.”), 

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z 

siedzibą w Warszawie akcji serii B i G Spółki, 

3) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii B i G Spółki w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z 

siedzibą w Warszawie. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Uchwała Nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
BLU PRE IPO S.A. 
z dnia 2 grudnia 2015 roku 
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 
 
 
§ 1 
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie odwołuje ................................................... ze składu Rady Nadzorczej BLU 
PRE IPO S.A. 



 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała Nr … 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
BLU PRE IPO S.A. 
z dnia 2 grudnia 2015 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 
 
 
§ 1 
Na podstawie art. 385, 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ................................................... do Rady 
Nadzorczej BLU PRE IPO S.A. 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A. z 
dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do 
podjęcia czynności z tym związanych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady 
Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
 
Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży 
w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji z prawem poboru znacząco 
wydłużyłoby stosowne procedur. Środki finansowe posiadane przez Spółkę są niewystarczające 
do efektywnej realizacji strategii. Proponowana cena emisyjna wynosi 50 groszy i jest równa 
wartości nominalnej akcji, ponadto jest wyższa od średniej ceny z ostatnich 6 miesięcy. 
Przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami, wskazują na duże prawdopodobieństwo 
przeprowadzenia  z sukcesem emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru.  
 


