
 

 

Warszawa, 22 października 2020 r. 

 

 

Zarządu Bloober Team S.A.  

Cystersów 9 

31-553 Kraków 

ir@blooberteam.com 

 

dot.  zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 

działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami 

spółki pod firmą Bloober Team S.A. (dalej: Spółka), w związku ze zwołanym przez Spółkę 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na dzień 5 listopada 2020 r., oraz pismem z dnia 20 

października 2020 r. dotyczącym zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad, niniejszym prostujemy oczywistą omyłkę pisarską w przekazanych projektach uchwał, 

w zakresie tytułu uchwały dot. pkt 6 ppkt c) porządku obrad w ten sposób, że zamiast: 

 

„Uchwała nr …  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą 

Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia 

założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków 

Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne 

Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;” 

 

powinien on brzmieć: 

 

„Uchwała nr … 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą 

Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany 

Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: 

zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w 

mailto:ir@blooberteam.com


 

sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody nam nabywanie 

przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia 

Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania 

akcji własnych” 

 

W imieniu Towarzystwa 

 

Krzysztof Mazurek 

Prezes Zarządu  

Witold Chuść 

Wiceprezes Zarządu 

 

/kwalifikowane podpisy elektroniczne/ 
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