
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033

Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000299743 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12

ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 4021 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 17 maja

2021 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we

Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, (budynek Sky Tower, 28 piętro). Zgromadzenie rozpocznie się o

godzinie 10:00

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji

zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów

subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym

7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych

na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela

serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za

rok obrotowy 2020

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Venture Inc ASI S.A. dodatkowo informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 17 maja 2021 roku,

będzie kolejnym Walnym Zgromadzeniem w rozumieniu art. 445 § 2 Kodeksu spółek handlowych, albowiem przedmiotem jego

obrad będzie podjęcie uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych i o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, to jest

uchwał przewidzianych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 roku, które to uchwały nie

zostały podjęte z uwagi na brak kworum wymaganego normą art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd

kieruje pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i o warunkowym

podwyższeniu o treści takiej samej jak projekty uchwał ogłoszone przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 445

§ 3 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i o warunkowym podwyższeniu

kapitału będą mogły być podjęte bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu

17 maja 2021 roku.



Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
i  wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone

Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 26 kwietnia 2021 r. i powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania

załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez

Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień

jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich

umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach

uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania

należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w

postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych

dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul.

Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru

złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@ventureinc.com

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności

przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 kwietnia 2021 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na

powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. 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.

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących 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 lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające

stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale

zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające

ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach

uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania

należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w

postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim 4 przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych

dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul.

Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru

złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@ventureinc.com.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności

przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.



3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas
walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez
pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o
ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu

osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez

pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy

obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi

aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w

aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

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

postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,

przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres (office@ventureinc.com), dokładając wszelkich starań, aby

możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

• dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i

pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

• zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego

zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który

zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa

udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest

na stronie internetowej Spółki (http://ventureinc.pl/) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne

formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem http://ventureinc.com/ w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne

Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia

Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3

pkt 1-4 Ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku

głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do

takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz

powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i

winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji

akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne

Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu

głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia

głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja

w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz
wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej



Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej, w szczególności nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą

korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 1 maja 2021 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym

Zgromadzeniu (20 kwietnia 2021 r.) a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji (4 maja 2021 r.) do podmiotów

prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu Spółki.

7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki

pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach powszednich od 12-14 maja 2021

r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie

pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być

przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@ventureinc.com). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający

takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

8. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione
zostaną informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie finansowe Spółki za

2020 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz projekty uchwał) są zamieszczane na stronie internetowej

Spółki: http://ventureinc.com/ w zakładce „relacje inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo

osobistego stawienia się w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu

dokumentacji, jaka ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej

Spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone

do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.



PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Uchwała nr 1

z dnia 17.05.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała nr 2

z dnia  17.05.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na

okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych

imiennych serii A w związku z uchwalonym  Programem Motywacyjnym

7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na

okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w

sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok

obrotowy 2020

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

.



Uchwała nr 3

z dnia 17.05.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała nr 4

z dnia 17.05.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z

uchwalonym  Programem Motywacyjnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”),

działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając fakt podjęcia przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały 8/04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu

Motywacyjnego („Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”), na podstawie której:

1) Spółka organizuje „Program Motywacyjny” przeznaczony dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i

współpracowników Spółki, wskazanych w § 3 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „Uczestnikami

Programu”);

2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu, którzy spełnią Warunki realizacji Programu

Motywacyjnego, określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego, prawa do objęcia nie więcej niż 1.790.400 akcji na

okaziciela Spółki serii H (dalej także jako „Akcje”);

3) Realizacja uprawnienia Uczestnika Programu ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 imiennych warrantów

subskrypcyjnych serii A (dalej także jako „Warranty”), uprawniających Uczestników Programu do objęcia nie więcej niż

1.790.400 Akcji,

- uchwala, co następuje:

§ 1

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. Spółka emituje łącznie nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta]

warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do 1.790.400 („Warranty”), z prawem do objęcia nie

więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela Spółki

serii H („Akcje”).

2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy w danym roku realizacji Programu

Motywacyjnego spełnią Warunki realizacji Programu Motywacyjnego, określone w § 4 ust. 2 Uchwały w sprawie Programu

Motywacyjnego albo Uczestnicy Programu Motywacyjnego w stosunku do których, zgodnie z § 4 ust. 8 Uchwały w sprawie

Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyznania Uprawnienia z Puli Zarządu.

3. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Warrantów serii A jest w ocenie Walnego Zgromadzenia ekonomicznie

uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również w interesie akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie akceptuje

stanowisko wyrażone w „Opinii Zarządu” i uznaje ją za załącznik do niniejszej Uchwały.

4. Warranty serii A emitowane są nieodpłatnie.

5. Imienne Warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

6. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być dziedziczone i zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki.

7. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie zdematerializowanej. Rejestr osób uprawnionych z Warrantów będzie

prowadzony przez sponsora emisji wskazanego przez Zarząd Spółki.

8. Emisja Warrantów zostanie przeprowadzona poprzez ofertę publiczną, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu

na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).. Liczba osób, do których

zostanie skierowana oferta nabycia Warrantów łącznie w czasie trwania Programu nie przekroczy 149 osób.

§ 2

Uprawnieni do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych



1. Uprawnionymi do nabycia Warrantów są Uczestnicy Programu, to jest członkowie Zarządu, kluczowi pracownicy i

współpracownicy Spółki, objęci sporządzoną przez Radę Nadzorczą listą uczestników Programu Motywacyjnego, którzy

spełnili określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego, Warunki uprawniające do objęcia Akcji oraz osoby, którym

Zarząd przyznał Uprawnienie do nabycia Warrantów z Puli Zarządu (dalej jako „Osoby Uprawnione”).

2. Warranty, wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, oferowane będą Osobom Uprawnionym w ramach trzech okresów

rozliczeniowych wskazanych w § 4 ust. 5 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Warranty będą oferowane do

nabycia na zasadach określonych w Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego i w Regulaminie Programu

Motywacyjnego.

§ 3

Prawo do objęcia Akcji

1. Każdy Warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 [słownie: jednej] Akcji.

2. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany

wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (split), wówczas liczba akcji, która przysługiwać będzie z Warrantu

ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed

zmianą wartości nominalnej.

3. Osoba Uprawniona potwierdza swój zamiar objęcia Warrantów w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o

przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze nabycia Warrantów. Wzór oferty i oświadczenia przygotuje Spółka.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Uprawnienie do nabycia Warrantów należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 30

(trzydziestu) dni od daty doręczenia Osobie Uprawnionej:

1) zawiadomienia Spółki o spełnieniu się Warunków Programu Motywacyjnego dla danego Okresu Rozliczeniowego i

powstaniu uprawnienia Uczestnika Programu do nabycia Warrantów oraz

2) oferty Spółki w sprawie nabycia Warrantów,

- pod rygorem wygaśnięcia Uprawnień do nabycia Warrantów („Okno Nabycia Warrantów”).

5. Osoby Uprawnione, będą mogły obejmować Akcje w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przyjęcia przez te Osoby

oferty nabycia Warrantów („Okno Zamiany”).

6. Przyjęcie oferty nabycia Warrantów oraz wykonanie uprawnienia z Warrantów w postaci objęcia Akcji nie może być

wykonane przez Osobę Uprawnioną w okresie 30 (trzydziestu) kalendarzowych dni poprzedzających publikację przez Spółkę

okresowego raportu finansowego, to jest raportu śródrocznego lub rocznego („Okres Zamknięty”).

7. W przypadku, gdy okres Okno Nabycia Warrantów lub Okna Zamiany pokrywa się w całości lub w części z Okresem

Zamkniętym”, w rozumieniu przepisu art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z

dnia 16.04.2014 r. w sprawie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,

to okres Okna Nabycia Warrantów lub Okna Zamiany jest wydłużony lub ulega przesunięciu o ilość dni trwania Okresu

zamkniętego”.

8. Prawa z Warrantów wygasają w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 5-7

powyżej.

9. Warrant traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.

§ 4

Upoważnienie

Upoważnia się właściwe, zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały oraz przepisami prawa, organy Spółki do podjęcia wszelkich

niezbędnych czynności związanych z emisją Warrantów, w szczególności do:

1) przygotowania i skierowania do Osoby Uprawnionej oferty nabycia Warrantów;

2) przyjęcia oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia Warrantów;

3) zawarcia umowy z pośrednikiem rejestracyjnym emisji Warrantów;

4) zawarcia umowy ze sponsorem emisji Warrantów, prowadzącym rejestr osób uprawnionych z Warrantów;

5) przeprowadzenia dematerializacji Warrantów i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych;

6) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 5



Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ale z mocą obowiązującą od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.



Uchwała nr 5

z dnia  17.05.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), mając

na uwadze uchwałę 8/04/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia w Spółce

Programu Motywacyjnego („Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”) oraz uchwałę ##/05//2021 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do

objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów

subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym – działając na podstawie art. 448 § 1 i § 2

pkt 3) oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż

179.040,00 [słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100] zł w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400

[słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości

nominalnej 0,10 zł [słownie: dziesięć groszy] każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 179.040,00 [słownie: sto

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100] zł o numerach od 0.000.001 do 1.790.400 („Akcje”).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzone jest pod warunkiem, że osoby, którym

przyznano prawo do objęcia Akcji wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w przepisach

Kodeksu spółek handlowych.

3. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii H. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do

Akcji serii H jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo

uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia. Uzasadnienie uchwały

Zważywszy na fakt, że:

1) na podstawie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego został uruchomiony Program Motywacyjny przeznaczony dla

członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Uczestnicy Programu”),

2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu, którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie

Programu Motywacyjnego warunki lub którym Zarząd przyznał Uprawnienie z Puli Zarządu („Osoby Uprawnione”), prawa do

objęcia nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na

okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 [słownie: dziesięć groszy] każda („Uprawnienie”),

3) realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset

dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400,

uprawniających Uczestników Programu do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej

niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] Akcji zwykłych na okaziciela serii H

(„Warranty”),

4) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji Programu Motywacyjnego i przyznania

osobom posiadającym Warranty praw do objęcia łącznie nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset

dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] Akcji, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448-453 Kodeksu spółek

handlowych. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu



przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia Akcji. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji

1. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 pkt. 2) niniejszej Uchwały, posiadające

Warranty.

2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną poprzez złożenie oświadczenia o objęciu

Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Osoba Uprawniona, wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji, jest zobowiązana do:

1) przedstawienia zaświadczenia o rejestracji przysługujących jej uprawnień z Warrantu w rejestrze prowadzonym przez

sponsora emisji Warrantów;

2) dokonania pełnej wpłaty za Akcje.

4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przyjęcia przez

Osobę Uprawnioną oferty nabycia Warrantów („Okno Zamiany”).

5. W przypadku, gdy okres Okna Zamiany pokrywa się w całości lub w części z „okresem zamkniętym”, w rozumieniu przepisu

art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie w sprawie

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, to okres Okna Zamiany jest

wydłużony lub ulega przesunięciu o ilość dni trwania „okresu zamkniętego”.

6. Prawa z Warrantów wygasają w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 4-5

powyżej.

7. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji.

8. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany

wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (split), wówczas liczba akcji, która przysługiwać będzie z Warrantu

ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą

wartości nominalnej.

9. Akcje serii H emitowane są w formie zdematerializowanej. Rejestr osób uprawnionych z Akcji będzie prowadzony przez

sponsora emisji wskazanego przez Zarząd Spółki.

10. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poprzez ofertę publiczną, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu

na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).. Liczba osób, do których

zostanie skierowana oferta nabycia Warrantów, uprawniających do objęcia Akcji, łącznie w czasie trwania Programu, nie

przekroczy 149 osób.

§ 4

Cena emisyjna. Wpłaty na Akcje

1. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu będzie równa cenie nominalnej jednej Akcji, tj.

0,10 zł (dziesięć groszy).

2. W przypadku, gdy wysokość ceny emisyjnej stanie się nieadekwatna wskutek zmiany struktury kapitałów Spółki

spowodowanych takimi operacjami jak zmiana wartości nominalnej akcji, podział Spółki i innymi operacjami o podobnym

charakterze, Rada Nadzorcza dokona stosownych technicznych zmian poziomu ceny emisyjnej dla Akcji, które nie zostały

jeszcze objęte.

3. Akcje serii H obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. Wpłata na Akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji.

§ 5

Dywidenda

Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:



1) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne

Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od

pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

2) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w

sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, do końca roku obrotowego, Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od

pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 6

Upoważnienia

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do:

1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji;

2) zawarcia umowy z pośrednikiem rejestracyjnym emisji Akcji;

3) zawarcia umowy ze sponsorem emisji Akcji, prowadzącym rejestr osób uprawnionych z Akcji;

4) przeprowadzenia dematerializacji Akcji i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych;

5) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o których mowa w art. 452 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych;

6) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

2. W terminie sześciu tygodni od dnia wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd

dokona ogłoszenia niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmiana statutu

W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, uchwala się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że

w § 7 po dotychczasowym ust. 2, dodaje się nowy „ust. 21” w brzmieniu jak niżej:

„21. Na podstawie Uchwały ##/05/ZWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja roku, w sprawie

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych

akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:

- kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy

czterdzieści 0/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na

okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400 i łącznej wartości

nominalnej nie większej niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł. Warunkowe podwyższenie kapitału

zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych

imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400, emitowanych na podstawie Uchwały nr ##/05/ZWZ/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do

objęcia akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z

uchwalonym Programem Motywacyjnym Spółki.”

§ 8

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ale z mocą obowiązującą od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.



Uchwała nr 6

z dnia 17.05.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture INC ASI

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany

wprowadzone uchwałami podjętymi przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w

§ 1 niniejszej uchwały, powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Uchwała nr 7

z dnia 17.05.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Venture INC ASI

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU
OGŁOSZENIA ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VENTURE INC ASI S.A.

Według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 17.05.2021 roku,

tj. na dzień 20 kwietnia 2021 roku, kapitał zakładowy Venture INC ASI S.A. („Spółka”) w wysokości 2 984 000,00 zł dzieli się na:

• 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

• 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 każda,

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

• 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

• 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 każda.

Łącznie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcji 29.840.000 uprawniających do łącznie 29.840.000 głosów.



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INC ASI S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17.05.2021 r.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa ____________________________

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru ____________________________

PESEL/NIP ____________________________

Adres zamieszkania/ siedziby ____________________________

oświadczam(y), że ____________________________

(imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)

(„Akcjonariusz”), jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A. („Spółka”) oraz do wykonywania
prawa głosu ____________________________(liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

(dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Panu/Pani ____________________________

legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer ____________________________

zamieszkałego(ą)  ____________________________

posiadającego(ą) numer PESEL ____________________________

albo

(dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)

(nazwa podmiotu)

Z siedzibą w ____________________________ pod adresem ____________________________

NIP ____________________________ , REGON ____________________________

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17.05.2021 roku w Kancelarii
Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky
Tower, 28 piętro), w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z
_______ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika*.

Miejscowość, data podpis Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreśli



INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ Według uznania
pełnomocnika

inne

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do
objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym  Programem
Motywacyjnym

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020

W przypadku głosowania przeciwko, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dalsze/inne instrukcje:

____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________

podpis Akcjonariusza



OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez postawienie znaku „X”, gdy wolą Akcjonariusza
jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych
instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce
liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania sposobu głosowania uznaje się,
że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w głosowaniu.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć́ będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć
liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić́ się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy
określenie w rubryce „Dalsze/inne instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi
się na liście Akcjonariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach,
według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz
wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono
pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności
polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika
progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.


