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Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2022 r. Black Rose
Projects Spółka Akcyjna (PLBLRSP00015)
30-05-2022 15:10:25 | Bieżący | EBI | 3/2022

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Emitent”, „Spółka”) podaje do 
publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 
które odbyło się w dniu 30 maja 2022 r. („ZWZ”). 
Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów 
przewidzianego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie 
zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect"

Łukasz Bajno - Prezes Zarządu

Załączniki:

D BRP_tresc_uchwal_zwz_2022_05_30.pdf
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Kontakt

Informacje dla spółek zainteresowanych debiutem 
na rynku NewConnect:

 
Dział Rynku Pierwotnego

+48 609 779 772
+48 665 553 709
+48 665 650 017

rm@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

 

Informacje dla spółek wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect/ Catalyst, obowiązki informacyjne,
dokumenty informacyjne:
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Grupa Kapitałowa (https://gpw.pl/grupa-kapitalowa)

Spółki (https://gpw.pl/spolki)

Linie biznesowe (https://gpw.pl/grupa-kapitalowa#linie-biznesowe)

Strategia (https://gpw.pl/strategia-i-misja)

ESG (https://gpw.pl/esg-gpw)

Kariera (https://gpw.pl/kariera)

Zastrzeżenia prawne (zastrzezenia-prawne)

Dział Emitentów

+48 22 537 7762 
emitenci@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

 

Informacje dla Autoryzowanych Doradców i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu
Autoryzowanego Doradcy:

 
Dział Emitentów

+48 22 537 7762 
autoryzowani@gpw.pl (mailto:autoryzowani@gpw.pl)

 
System EBI

+48 22 537 7582 
 

ebi-gpw@gpw.pl (mailto:ebi-gpw@gpw.pl)

O NEWCONNECT (o-rynku) �

CZŁONKOWIE (czlonkowie-lista) �

STATYSTYKI (statystyki-informacja-o-notowanych-akcjach) �

AUTORYZOWANI DORADCY (autoryzowani-doradcy-lista) �

KONFERENCJE I SZKOLENIA (https://gpw.pl/lista-konferencji) �

KONTAKT (https://www.gpw.pl/kontakt) �

POLITYKA PRYWATNOŚCI (https://www.gpw.pl/polityka_prywatnosci) �

POLITYKA COOKIES (https://www.gpw.pl/polityka_cookies) �

https://gpw.pl/grupa-kapitalowa
https://gpw.pl/spolki
https://gpw.pl/grupa-kapitalowa#linie-biznesowe
https://gpw.pl/strategia-i-misja
https://gpw.pl/esg-gpw
https://gpw.pl/kariera
https://newconnect.pl/zastrzezenia-prawne
mailto:emitenci@gpw.pl
mailto:autoryzowani@gpw.pl
mailto:ebi-gpw@gpw.pl
https://newconnect.pl/o-rynku
https://newconnect.pl/czlonkowie-lista
https://newconnect.pl/statystyki-informacja-o-notowanych-akcjach
https://newconnect.pl/autoryzowani-doradcy-lista
https://gpw.pl/lista-konferencji
https://www.gpw.pl/kontakt
https://www.gpw.pl/polityka_prywatnosci
https://www.gpw.pl/polityka_cookies


 (https://www.youtube.com/user/WarsawStockExchange/videos?view_as=public)  (/_rss) 
(https://www.�ickr.com/photos/gpwsa/)

https://newconnect.pl/zastrzezenia-prawne
https://www.youtube.com/user/WarsawStockExchange/videos?view_as=public
https://newconnect.pl/_rss
https://www.flickr.com/photos/gpwsa/

