
                                   Projekt 

UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  uchwala się co 

następuje: 

§ 1 

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 

............... 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

                                                                                                                 Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia 

głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

 



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta - Zachem Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji 

skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

                                                                                                                 Projekt 

UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta-Zachem Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  i jego  zdolności do podejmowania uchwał.  

4.  Podjęcie  uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej   i 

powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia . 

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) 

Spółki.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu 

działalności Spółki.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia 

działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.  

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 
Projekt 

 

UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki  

 

 

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 -

2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie:  



„§ 1 ust. 1. Hub.Tech Spółka akcyjna (dalej jako „Spółka”) powstaje w wyniku 

przekształcenia „Boruta – Zachem Kolor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Bydgoszczy. Założycielami Spółki jest dotychczasowy wspólnik „Boruta  - Zachem Kolor” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy: „COAL-OIL” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

ust. 2. Spółka prowadzi działalność pod firmą Hub.Tech Spółka akcyjna. Spółka może używać 

skrótu firmy w brzmieniu Hub.Tech S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w 

postaci znaku towarowego.”   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.  
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UCHWAŁA NR 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 1 po literze nn) w miejsce kropki 

stawia się przecinek i dodaje się litery od oo) do vv) w brzmieniu:  

§ 2 ust. 1 



oo) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 
podobna działalność 

pp) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 
qq) 69.10.Z Działalność prawnicza 
rr) 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe 
ss) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem 

holdingów finansowych 
tt) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 
uu) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 
vv) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)”  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.  
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UCHWAŁA NR 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie 

upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu 

wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Działając na podstawie  art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 623 ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), Nadzwyczajne Walne 



Zgromadzenie Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się 
przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(„GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów 
prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do 
obrotu na tym rynku: 

a) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt 
pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, będących 
dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect („ASO”),  

b) 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt 
jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO,  

c) 78.208.674 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiem tysięcy 
sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

d) 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO,  

e) 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy 
trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, będących dotychczas 
przedmiotem obrotu w ASO, 

f) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt 
milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o 
przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych 
dotychczas w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW, tj.: 



a)  139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć 
tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
b)  21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
c) 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
d)  52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy 
trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja,  

(„Papiery Wartościowe Dopuszczone do Obrotu”) 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z 
zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do 
Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów 
Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO, po spełnieniu 
kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym. 

§ 2 

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 
niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia 
odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi 
w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) 
oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: 

a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub 
zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale 
nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego; 

b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu 
oraz 78.208.674 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 1 
oraz nie więcej niż 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, w 
tym do złożenia odpowiednich wniosków; 



c) wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z 
obrotu w ASO; 

d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW; 

e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i 
prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i 
GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów 
Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem 
notowanych dotychczas w ASO akcji Spółki na rynek regulowany 
prowadzony przez GPW, tj.: (i) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć 
milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, (ii) 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów 
siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) 
akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć  groszy) każda akcja, (iii) 25.000.000 (dwadzieścia pięć 
milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, (iv) 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa 
miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na 
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja;  

f) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i 
prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i 
GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem 78.208.674 akcji 
zwykłych na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 
150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW.  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania 
niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

                                                                              

 


