
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

AKCJONARIUSZY BPX S.A. 

Zarząd Spółki BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274149 informuje, że zwołuje 

na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które 

odbędzie się w siedzibie Spółki. Udział w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy wyłącznie za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – szczegółowe zasady uczestnictwa określa 

Załącznik do ogłoszenia. Zarząd zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego, 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego 

zdolności do podejmowania uchwał, 

3. Przyjęcie porządku obrad, 

4. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z 

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2020, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2020, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi z wykonania przez 

niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią 

obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego 

obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Lipcowi z wykonania przez 

niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez 

niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 



16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej - Chudzikowskiej z 

wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania 

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Miętce z wykonania przez niego 

obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, 

22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

  



Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu BPX S.A. mają osoby, które były akcjonariuszami 

Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 13 czerwca 2021 r. 

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy lub użytkownicy, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 

Zgromadzenia tj. 2 czerwca 2021 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 

rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 14 czerwca 2021 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego 

rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w Zgromadzeniu.  

Listę uprawnionych a do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali zgodnie z przepisami 

Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu zarządu pod 

adresem ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław, na trzy dni powszednie przed odbyciem 

Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając 

własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać 

udokumentowania, iż składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia 

powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 

Walnym Zgromadzeniu. 

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi 

Spółki w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 

wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż 08 czerwca 2021 r. Żądanie powinno 

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy porządku 

obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione przez 

właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, 

wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja 

papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub 

będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych 

dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania 

oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa 

powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej 

z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie w formie 

pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w  

siedzibie Spółki pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław lub wysłane do 

Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Powstańców Śląskich 28-

30, 53-333 Wrocław lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: 

newconnect@bpx.pl O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego 

wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia 

powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie 
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później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 

czerwca 2021 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym 

ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty 

uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 

godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez 

Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do 

powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione przez 

właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, 

wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku 

Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, 

których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich 

reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychże 

dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy 

pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy 

lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z 

kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod 

adresem: ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem 

wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław, lub 

wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: newconnect@bpx.pl O właściwym 

terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w 

przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie 

poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej 

stronie internetowej. 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia 

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa oraz sposób zawiadamiania o 

udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności 

pełnomocnictw 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje 

wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści 

pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści 

pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować 
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odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż 

jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do 

wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą 

fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo 

do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na 

piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Spółki na adres e-mail: newconnect@bpx.pl Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce „Walne 

Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po 

wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na 

adres email wymieniony powyżej (skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku Akcjonariusza 

instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia 

właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do 

pełnomocnictwa tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form udzielenia 

pełnomocnictwa (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). W 

przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa w 

postaci elektronicznej kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza w postaci właściwej dla każdej z form udzielenia 

pełnomocnictwa (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). 

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej musi być przesłane najpóźniej na dziesięć dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 19 czerwca 2021 r., w związku z potrzebą przeprowadzenia 

działań weryfikacyjnych. 

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym 

Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady 

nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni 

zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym 

Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 

istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 

wyłączone. 

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez: 

a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w 

przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, 

b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją 

zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 

c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób 

prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS, 

d. potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej 

pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim. 

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia 

Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji 

Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, 

zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym 

wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia. 
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Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza 

Ze względu na to, że liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą 

elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu 

przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu za 

pomocą instrukcji udzielonej przez Akcjonariusza. Wzór instrukcji został opublikowany wraz z 

ogłoszeniem. 

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu 

prawa głosu 

Statut Spółki dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz oddania głosu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie 

przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o 

zdrowie akcjonariuszy, ich pełnomocników i pracowników Spółki, Zarząd podjął decyzję o 

przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. 

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa 

głosu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu 

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2021 r. ("Dzień 

Rejestracji"). 

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Walnego 

Zgromadzenia na stronie internetowej spółki http://www.bpxglobal.pl. Dokumenty te są niezwłocznie 

aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. 

dokumentacji w siedzibie Spółki. 

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej spółki http://www.bpxglobal.pl. 

  



PROJEKTY UCHWAŁ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. 

W DNIU 29 CZERWCA 2021 R. 

Uchwała Nr 01/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. 

Działając na podstawie art. 409 KSH oraz § 10 ust. 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy …………………………….. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 02/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego, 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego 

zdolności do podejmowania uchwał, 

3. Przyjęcie porządku obrad, 

4. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z 

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2020, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2020, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi z wykonania przez 

niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020, 



11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią 

obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego 

obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Lipcowi z wykonania przez 

niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez 

niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej - Chudzikowskiej z 

wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania 

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Miętce z wykonania przez niego 

obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020, 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, 

22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 03/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2020, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego 

sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 04/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2020. 

§1 



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2020, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia 

sprawozdanie to zatwierdzić. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 05/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2020 przez 

Spółkę zysku w wysokości 2.893.112,42 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy 

tysiące sto dwanaście złotych 42/100), postanawia przeznaczyć go na pokrycie straty z lat ubiegłych w 

wysokości 2.694.796,82 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset 

dziewięćdziesiąt sześć złotych 82/100), a pozostałą kwotę 198.325,60 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt 

osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 60/100) kapitał zapasowy. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 06/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po 

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, 

po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie 

to zatwierdzić. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 07/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. 

§1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, po 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to 

zatwierdzić. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 08/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi z wykonania przez 

niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Bogusławowi Cieślakowi z 

wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 09/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią 

obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią 

obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 10/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego 

obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Michałowi Osobie z wykonania 

przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020. 

§2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 11/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Lipcowi z wykonania przez niego 

obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Michałowi Lipcowi z wykonania 

przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2020. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 12/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez 

niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 13/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 14/06/2021 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z 

wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z 

wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 15/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez 

niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 16/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez 

niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z 

wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 17/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Miętce z wykonania przez niego 

obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§1 



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Dariuszowi Miętce z wykonania 

przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2020. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 18/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

§1 

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej należne 

za udział w posiedzeniu na kwotę (_____________), powiększoną o związane z pełnioną funkcją 

należności publicznoprawne, w tym składki ubezpieczeń społecznych. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 19/06/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zmiany statutu Spółki. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

niniejszym wyraża zgodę na zmianę dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Statutu BPX Spółki Akcyjnej, 

który przyjmuje następujące brzmienie: 

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:  

1. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46, 5); 

2. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46, 6); 

3. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46, 19, Z); 

4. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z); 

5. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

(46, 52, Z); 

6. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46, 66, Z); 

7. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46, 69, Z); 

8. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 9); 

9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47, 91, 

Z); 

10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (47, 99, Z); 

11. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 

12. działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z); 

13. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62, 02, Z); 



14. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62, 03, Z); 

15. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(62, 09, Z); 

16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (63, 11, Z); 

17. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność; działalność portali internetowych (63, 1); 

18. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64, 19, Z); 

19. pozostałe formy udzielania kredytów (64, 92, Z); 

20. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (66, 19, Z); 

21. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z); 

22. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70, 

22, Z); 

23. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77, 11, Z); 

24. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

(77, 12, Z); 

25. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77, 2); 

26. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77, 29, 

Z); 

27. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77, 33, Z); 

28. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (77, 39, Z); 

29. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82, 9); 

30. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85, 59, B); 

31. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95, 1); 

32. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95, 2); 

33. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95, 11, Z); 

34. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95, 12, Z); 

35. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95, 21, Z); 

36. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego 

i ogrodniczego (95, 22, Z); 

37. naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95, 29, Z); 

38. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96, 09, Z).” 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga 

zarejestrowania przez właściwy Sąd. 

  



ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. 

Informacja o zasadach i sposobie uczestniczenia przez Akcjonariusza 

w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu (dalej jako „WZ”) BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we 

Wrocławiu (dalej jako „Spółka”), w szczególności głosowanie i liczenie głosów odbędzie się z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – aplikacji WZA24 dostarczonej przez 

MW Concept sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Dwustronna komunikacja w czasie 

rzeczywistym wszystkich uczestników WZ odbędzie się z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej – aplikacji Microsoft Teams. Spółka przewiduje wyłącznie 

zdalny udział – bez możliwości fizycznej obecności Akcjonariusza na WZ. Głosowanie 

nad uchwałami będzie możliwe w toku WZ. 

2. Warunkiem uczestnictwa w WZ jest przesłanie najpóźniej do dnia rejestracji, tj. 13 czerwca 

2021 r. na adres newconnect@bpx.pl: 

a. wypełnionego i podpisanego przez siebie oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w 

WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzonego zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do „Regulaminu uczestnictwa akcjonariuszy 

w Walnym Zgromadzeniu BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, zeskanowanego do formatu PDF, 

b. skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi 

identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu 

osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z 

właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób 

działających w imieniu podmiotu, 

c. w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, dokumentów 

wskazanych w części „Prawo do ustanowienia pełnomocnika…” ogłoszenia o 

zwołaniu WZ. 

3. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach WZ przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres: 

newconnect@bpx.pl  

4. Akcjonariusz chcący wziąć udział w WZ za pośrednictwem aplikacji WZA24 powinien 

posiadać własny sprzęt elektroniczny – komputer, tablet lub smartfon obsługujący uniwersalną 

aplikację webową lub dedykowane aplikacje dla systemów Windows i Android. 

5. Akcjonariusz może zwrócić się do Spółki z wnioskiem o udostępnienie sprzętu 

elektronicznego umożliwiającego uruchomienie aplikacji wykorzystywanych do 
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uczestniczenia w obradach WZ, poprzez wskazanie takiej woli w treści oświadczenia, o 

którym mowa w pkt 2 lit. a. Sprzęt zostanie udostępniony w wyznaczonym miejscu w 

siedzibie Spółki, z zachowaniem obowiązujących tam zasad bezpieczeństwa sanitarnego – 

między innymi nakazu zasłaniania twarzy i korzystania z jednorazowych rękawiczek. 

6. Informacje dotyczące wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, w tym instrukcja 

obsługi aplikacji WZA24 zostaną udzielone po zakończeniu przyjmowania oświadczeń o 

uczestnictwie w WZ.   

 

 


