
 

 

 
Formularz głosowania przez pełnomocnika 
 
Stosownie do art. 402 ze zn. 3 KSH, w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, Spółka 
publikuje na stronie internetowej formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa i oddanie głosu na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
 
Korzystanie z formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu 
przez pełnomocnika. 
 
           
 
          ____________________ 
 

Miejscowość i data  
 

Dane mocodawcy 
(osoba fizyczna) 
 
Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania, adres e-mail, 
telefon   

 

PESEL  

Rodzaj i nr dokumentu 
tożsamości 

 

 
 
 
(osoba prawna) 
Nazwa  

Siedziba  

KRS  

REGON  

Adres e-mail, telefon,   
reprezentowana przez 

 

 
Dane pełnomocnika 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Rodzaj i nr dokumentu 
tożsamości 

 

Pełnomocnictwo z dnia  

Adres zamieszkania, adres e-mail,  



 

 

telefon   

 

 

Oświadczam(y), że ……………………………………… (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) posiada ………………………... (liczba) 
akcji zwykłych na okaziciela easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i niniejszym upoważniam Pana/Panią 
……………………………………………………….. do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
zwołanym na dzień 4 grudnia 2020 r. w o godzinie 11:00 w Warszawie przy ul. Pianistów 2, a w szczególności do 
udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, a także do 
głosowania w imieniu Akcjonariusza wedle wolnego uznania pełnomocnika / zgodnie z instrukcją, co do sposobu 
głosowania zamieszczoną poniżej:1 

 

 

_______________________    _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Skreślić nieprawidłowe; możliwym jest udzielenie pełnomocnictwa do głosowania wedle uznania pełnomocnika bądź 
pełnomocnictwa wraz z instrukcją, przy czym, gdy pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest 
członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik 
spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, to pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi 
przez akcjonariusza.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje dla pełnomocnika 

Instrukcje zamieszczone w formularzu odwołują się do projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki w zakładce Relacje 
Inwestorskie Walne Zgromadzenie). Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę, że uchwały poddane pod głosowanie mogą 
mieć inne brzmienie niż proponowane w projekcie – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wydawaniu instrukcji 
pełnomocnikowi.  

Instrukcje można wydać poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce tabeli. W przypadku udzielenia bardziej 
szczegółowych instrukcji prosimy o wypełnienie rubryki „Dalsze instrukcje”. 

 

Uchwała NWZA Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: wyboru 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd) 
 
 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: uchylenia 
tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)  
 

 



 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania 
komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 
 
 
 
 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Pani 
Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki  

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 
 
 
 
 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Pani 
Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki 

*POUFNE 
 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 
 
*POUFNE 
 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Pana 
Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki 



 

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne ( w przypadku  zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 
 

 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Pana 
Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki 

*POUFNE 
 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 
 
 
 
 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie:  

odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki 

*POUFNE 
 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 
 
 
 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia liczby 
osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji 

 



 

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne ( w przypadku  zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie:  

powołania ______________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

*POUFNE 
 
 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne ( w przypadku  zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania 
______________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
*POUFNE 

 
 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne ( w przypadku  zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania 
______________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
*POUFNE 

 



 

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne ( w przypadku  zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania 
______________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
*POUFNE 

 
 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne ( w przypadku  zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania 
______________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
*POUFNE 

 

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku  zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania 
______________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
*POUFNE 

 



 

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

  

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany treści § 
15 ust. 1 Statutu spółki 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany treści § 
18 ust. 7 lit p) Statutu Spółki 

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia 

zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl S.A. 

 
� Za 

 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne  

 

 



 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu 
Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki  

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne  

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu 
Spółki – zmiana siedziby Spółki  

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne  

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany treści 
Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki  

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne  

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu 
Spółki - upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne  



 

 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących 

akcjonariuszami na dzień ………………… 2020 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki 

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne  

 

 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku  zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 

 

 

 

Uchwała NWZ Spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: 
pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę 

 

� Za 
 
 

Liczba akcji: ______ 

� Przeciw  
� Zgłoszenie sprzeciwu 

 
Liczba akcji: ________ 

� Wstrzymuję się 
 
 

Liczba akcji: _______ 

� Według uznania 
pełnomocnika 
 

Liczba akcji: _______ 

� Inne w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd 



 

 

 

Podpis Akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza 

___________________________   _________________________ 
(podpis)            (podpis) 

Miejscowość i data:        Miejscowość i data: 


