
                                   Projekt 

UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 22 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 

Pana/Panią  …………………….................. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

                                                                                                                 Projekt 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 
z dnia 22 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 SoftBlue 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 

 SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 
z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue 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. Przyjęcie 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z 

członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu. 

7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 
Projekt 

 

                                                           UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w  Bydgoszczy 
z dnia 22 października 2020 r. 



w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem 

Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu  

 
 

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych i 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki 

zawartą przez Spółkę z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu Spółki Michałem Kierulem z 

dnia 26 sierpnia 2020 r., na mocy której Michał Kierul udzielił Spółce pożyczki w postaci linii 

pożyczkowej do maksymalnej kwoty 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych)  

na okres 5 lat, przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub 

części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,00% w 

skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej kwoty 

pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia 

całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości 

danej transzy pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
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