
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA  

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  

SPÓŁKI BLACK POINT S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH,  

zwołanym na dzień 06.12.2021 r.  

  

I. DANE AKCJONARIUSZA:  

Imię i nazwisko/Firma  ……………………………………………………………………  

Adres zamieszkania/Siedziba ……………………………………………………………………  

PESEL/Regon    ……………………………………………………………………  

NIP     ……………………………………………………………………  

Ilość akcji    ……………………………………………………………………  

 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:  

Imię i nazwisko   ……………………………………………………………………  

Adres zamieszkania   ……………………………………………………………………  

PESEL     ……………………………………………………………………  

NIP     ……………………………………………………………………  

 

III. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA: 

 

Uchwała nr 1/12/2021 z dnia 06.12.2021 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

#   głos za …………………………………………(ilość akcji)*  

#  głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*  

#  wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*  

#  według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*  

#  zgłaszam sprzeciw*:  

Treść sprzeciwu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................  

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika: 

Treść instrukcji*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………............................................................................................................  

  

          ………………………………  

          (podpis Akcjonariusza) 

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X 

 

Uchwała nr 2/12/2021 z dnia 06.12.2021 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

#   głos za …………………………………………(ilość akcji)*  

#  głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*  

#  wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*  

#  według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*  

#  zgłaszam sprzeciw*:   

Treść sprzeciwu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................  

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika: 

Treść instrukcji*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................  

  

          ………………………………  

          (podpis Akcjonariusza) 

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X 

  

Uchwała nr 3/12/2021 z dnia 06.12.2021 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. 

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

   

#   głos za …………………………………………(ilość akcji)*  

#  głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*  

#  wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*  

#  według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*  

#  zgłaszam sprzeciw*:  



Treść sprzeciwu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................ 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika: 

Treść instrukcji*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................ 

  

          ………………………………  

          (podpis Akcjonariusza) 

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X 

 

Uchwała nr 4/12/2021 z dnia 06.12.2021 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

   

#   głos za …………………………………………(ilość akcji)*  

#  głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*  

#  wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*  

#  według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*  

#  zgłaszam sprzeciw*:  

Treść sprzeciwu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................. ............... 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika: 

Treść instrukcji*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................ 

  

          ………………………………  

          (podpis Akcjonariusza) 

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X 

 

Uchwała nr 5/12/2021 z dnia 06.12.2021 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. 

w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i 



przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy 

 

#   głos za …………………………………………(ilość akcji)*  

#  głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*  

#  wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*  

#  według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*  

#  zgłaszam sprzeciw*:  

Treść sprzeciwu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................ 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika: 

Treść instrukcji*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................ 

  

          ………………………………  

          (podpis Akcjonariusza) 

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X 

 

Uchwała nr 6/12/2021 z dnia 06.12.2021 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. 

w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego 

 

#   głos za …………………………………………(ilość akcji)*  

#  głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*  

#  wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*  

#  według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*  

#  zgłaszam sprzeciw*:  

Treść sprzeciwu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................ 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika: 

Treść instrukcji*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................ 

  



          ………………………………  

          (podpis Akcjonariusza) 

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X 

 


