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OGŁOSZENIE 

O DOKONANEJ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA 

ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

BIOCELTIX S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  

Zarząd BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym informuje o dokonaniu zmiany 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 

2022 r., na godzinę 12:00 („Walne Zgromadzenie”). 

Zmiana została dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki - Kvarko Group ASI sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

następujących punktów:  

• „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 

i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym” oraz 

• „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem 

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji 

akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do 

obrotu na rynku regulowanym.”.  

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza do wskazanych powyżej punktów porządku obrad 

stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, rozszerzony o ww. punkty dodane na żądanie 

Akcjonariusza, obejmuje: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.  

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.  

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 

2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego 

i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. 

za rok obrotowy 2021.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.  
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12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium 

z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.  

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium 

z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 

i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I 

z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, 

dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji 

i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

 

 


