
„Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć 

zaproponowany porządek obrad, o następującej treści: 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania 

uchwał.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej 

oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.  

5. Przyjęcie porządku obrad.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

grupy kapitałowej Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 

roku.  

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

w 2019 roku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

  



„Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1. 

Działając na podstawie § 16 ust. 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. 

z siedzibą w Gdańsku postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi 

Chmielewskiemu, miesięczne wynagrodzenie w kwocie ___, płatne do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, 

począwszy od ______.  

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

  



„Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 

§ 2. 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do 

dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji Akcji serii D, w szczególności do zawarcia z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

 


