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F O R M U L A R Z 
WRAZ Z INSTRUKCJĄ DO WYKONYWANIA GŁOSU  

PRZEZ  PEŁNOMOCNIKA 
na  

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA 

zwołanym na  

 19 LISTOPADA 2019 R. godz. 16.00 
W  WARSZAWIE 

 

(Radisson Collection Hotel w Warszawie,  

przy ul. Grzybowskiej 24) 

  
 
 

Formularz niniejszy sporządzony został zgodnie z wymogami art. 4023 § 1 pkt 5 KSH. 
Formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z formularza stanowi 
prawo, a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy czy jego pełnomocnik będzie 
wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki wykonywałby je sam Akcjonariusz, czy też będzie 
wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza. 
Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem ERGIS 
S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z 
instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 4122§ 3 i 4 KSH). 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA 
 
II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA 
 
III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE  
 
IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA 
SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 
V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA. 
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I.  IDENTYFIKACJA  AKCJONARIUSZA: 
 
 
___________________________________ 
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza) 
 
adres: ______________________________ 
 
PESEL/REGON/KRS: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  IDENTYFIKACJA  PEŁNOMOCNIKA: 
___________________________________ 
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, ) 
 
adres: ______________________________ 
 
PESEL/REGON/KRS: __________________ 
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III. OBJAŚNIENIA  I  POUCZENIE 
 
1.Wydanie instrukcji przez Akcjonariusza może nastąpić poprzez wypełnienie przez 
Akcjonariusza Instrukcji Akcjonariusza dla pełnomocnika dotyczącej sposobu głosowania 
przez pełnomocnika (cz. IV), dalej „Instrukcja”. W tym celu Akcjonariusz wstawia "X" w 
odpowiedniej rubryce pod projektem uchwały lub wydaje inne instrukcje oraz składa podpis 
zgodnie z reprezentacją, w miejscu do tego wskazanym. W przypadku, gdy Akcjonariusz 
zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej 
rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” 
od głosu. W braku wskazania liczby akcji przyjmuje się, że pełnomocnik uprawniony jest do 
głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.  
2.Projekty uchwał podane w Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod 
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu 
głosowania pełnomocnika w takim przypadku, rekomendujemy określenie w rubryce „według 
uznania pełnomocnika” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.  
3. Wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. 
Przykładowy wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej, w ust. 6. 
4. Formularz dla pełnomocnika do głosowania (cz. V), dalej „Formularz” pozwala na 
wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z formularza stanowi prawo a nie 
obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy czy jego pełnomocnik będzie 
wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki wykonywałby je sam Akcjonariusz, czy też 
będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza. 
5. Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu 
Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania. 
6.  Przykładowy wzór pełnomocnictwa: 
 
 

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
 

Ja, niżej podpisany,  
 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................  
(Spółka) .......................................................................................................................................  
(Stanowisko) ...............................................................................................................................  
Adres ...........................................................................................................................................  
 
oraz  
 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................  
(Spółka) .......................................................................................................................................  
(Stanowisko) ...............................................................................................................................  
Adres ...........................................................................................................................................  
 
oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ………………….……………… 
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…………………………………………………….…… („Akcjonariusz”) jako uprawniony 
do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. posiadam(y) uprawnienie 
do wykonywania prawa głosu z (liczba) ………………………………….. akcji zwykłych na 
okaziciela ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):  
 
Pana/Panią ………………………………………………………………….., legitymującego 
(legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem 
tożsamości ……………………………………….….…………..………....…,  
albo  
(nazwa podmiotu ………………………….………….…………………………………..…), z 
siedzibą w ………………………………………………………..…. i adresem 
……………..........……….…………….………………………..………… oraz numerem 
KRS ……………………………………….. 
 
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

zwołanym na  19 listopada 2019 r., na godzinę 16.00, w Radisson Collection Hotel w 

Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w 
szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do 
podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) 
…………. akcji zwykłych Spółki.  
 
______________________________                        ______________________________ 
(podpis)                                                                      (podpis)  
Miejscowość: ................................    Miejscowość: ................................  
Data: ..............................................                   Data: .............................................. 
 
Objaśnienia: 
 
Identyfikacja Akcjonariusza  
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika: 
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; dodatkowo Akcjonariusz 
będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji 
ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej; 
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru 
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia 
pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. 
 
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, 
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu 
listy obecności: 
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z 
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oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
tożsamości Akcjonariusza; 
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza 
na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Identyfikacja pełnomocnika  
 
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od 
pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 
1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; 
2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na 
Walnym Zgromadzeniu. 
 
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w 
pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na Liście Akcjonariuszy sporządzonej w 
oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów 
wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego 
Spółce zgodnie z art. 4063 KSH, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać 
dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na 
powyższym formularzu. 
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IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA 

SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA: 
 
(wypełnia się w przypadku, gdy Akcjonariusz udziela instrukcji pełnomocnikowi) 

 
Uwaga: 
Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem ERGIS 
S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z 
instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 4122§ 3 i 4 KSH). 

 
 
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU 

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA  
 

§ 1 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na 
Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .................................. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej  podjęcia. 
 
 

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
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PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU 

W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW  
 

§ 1 
 
Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i 
Wniosków następujące osoby: 

1. Pani/Pan ........................................,  
2. Pani/Pan ........................................, 
3. Pani/Pan ........................................ 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej  podjęcia. 
 

 

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
 
 
 
 

 

 
 
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR 3 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA  19 LISTOPADA 2019 ROKU 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formularz  do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  

zwołanym  na   19 listopada 2019 roku 

 

8 
 

§ 1 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, 
przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 

6. Rozpatrzenie sprawy zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich 

wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz  podjęcie w tej sprawie uchwały. 

7. Rozpatrzenie sprawy określenia podmiotu ponoszącego  koszty zwołania i 

odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  oraz podjęcie w tej sprawie 

uchwały. 

8. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej  podjęcia. 
 

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
 
 
 
 

 

PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR 4 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA  19 LISTOPADA 2019 ROKU 
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W SPRAWIE ZNIESIENIA DEMATERIALIZACJI AKCJI ERGIS S.A. ORAZ ICH 
WYCOFANIA Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM 

PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie,  zwanej 

dalej także „Spółką”,  działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 623), 
zwanej dalej „ustawą”, stosownie do wniosku Akcjonariusza Spółki reprezentującego co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ERGIS S.A. w przedmiocie żądania 
umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy zniesienia dematerializacji akcji 
ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,  postanawia: 

1) znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest łącznie 37.789.941 
(trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii:  B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł 
(sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 

a) 1.527.135 (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji 
zwykłych na okaziciela serii B1, 

b) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych 
na okaziciela serii C, 

c) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D, 

d) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset 
osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 

- dalej „Akcje”, będących obecnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dalej ,,GPW" i oznaczonych w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dalej ,,KDPW" kodem ISIN 

PLEUFLM00017, poprzez przywrócenie im formy dokumentu; 
       2)  wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.  
 

§ 2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i 
jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania 
wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z 
wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: 

1) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
przywrócenie Akcjom formy dokumentu,  w trybie art. 91 ust. 1 ustawy (zniesienie 
dematerializacji); 

2) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji i ich 
wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do 
złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez GPW; 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formularz  do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  

zwołanym  na   19 listopada 2019 roku 

 

10 
 

3) wyrejestrowania Akcji z depozytu prowadzonego przez KDPW. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci: 

1) zniesienia dematerializacji Akcji  wymienionych w  § 1 niniejszej uchwały nastąpi w 
terminie,  który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na 
przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu; 

2) wycofania z obrotu Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w 
terminie wskazanym przez Zarząd GPW.  

 
 

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
 
 
 
 

 

 
PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA NR 5 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA  19 LISTOPADA 2019 ROKU 

W SPRAWIE OKREŚLENIA PODMIOTU PONOSZĄCEGO  KOSZTY ZWOŁANIA 

I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 
§ 1 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie,  stosownie 
do postanowień art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH”,  niniejszym 
postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ERGIS S.A., zwołanego wskutek wniosku Akcjonariusza złożonego w trybie art. 400 § 1 KSH,   
pokrywa w całości spółka ERGIS S.A. 
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§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
*** 

__________________, __________ 2019 r. 
(miejscowość) (data) 
 
___________________________________ 
(oznaczenie Akcjonariusza)  
 
___________________________________ 
(podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją) 
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V. FOMULARZ  DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA: 
 
(wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnik głosuje za pomocą formularza) 

 
 
Uwaga: 
Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu 
Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania. 
 

 
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU 

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA  
 

§ 1 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na 
Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .................................. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej  podjęcia. 
 
 

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
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PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU 

W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW  
 

§ 1 
 
Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i 
Wniosków następujące osoby: 

1. Pani/Pan ........................................,  
2. Pani/Pan ........................................, 
3. Pani/Pan ........................................ 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej  podjęcia. 
 

 

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
 
 
 
 

 

 
 
PROJEKT 

UCHWAŁA NR 3 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA  19 LISTOPADA 2019 ROKU 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA  
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§ 1 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, 
przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 

6. Rozpatrzenie sprawy zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich 

wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz  podjęcie w tej sprawie uchwały. 

7. Rozpatrzenie sprawy określenia podmiotu ponoszącego  koszty zwołania i 

odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  oraz podjęcie w tej sprawie 

uchwały. 

8. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej  podjęcia. 
 

 

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
 
 
 
 

 

 
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR 4 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA  19 LISTOPADA 2019 ROKU 
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W SPRAWIE ZNIESIENIA DEMATERIALIZACJI AKCJI ERGIS S.A. ORAZ ICH 
WYCOFANIA Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM 

PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie,  zwanej 

dalej także „Spółką”,  działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 623), 
zwanej dalej „ustawą”, stosownie do wniosku Akcjonariusza Spółki reprezentującego co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ERGIS S.A. w przedmiocie żądania 
umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy zniesienia dematerializacji akcji 
ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,  postanawia: 

1) znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest łącznie 37.789.941 
(trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii:  B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł 
(sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 

a) 1.527.135 (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji 
zwykłych na okaziciela serii B1, 

b) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych 
na okaziciela serii C, 

c) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D, 

d) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset 
osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 

- dalej „Akcje”, będących obecnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dalej ,,GPW" i oznaczonych w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dalej ,,KDPW" kodem ISIN 

PLEUFLM00017, poprzez przywrócenie im formy dokumentu; 
       2)  wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.  
 

§ 2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i 
jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania 
wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z 
wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: 

1) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
przywrócenie Akcjom formy dokumentu,  w trybie art. 91 ust. 1 ustawy (zniesienie 
dematerializacji); 

2) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji i ich 
wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do 
złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez GPW; 
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3) wyrejestrowania Akcji z depozytu prowadzonego przez KDPW. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci: 

1) zniesienia dematerializacji Akcji  wymienionych w  § 1 niniejszej uchwały nastąpi w 
terminie,  który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na 
przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu; 

2) wycofania z obrotu Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w 
terminie wskazanym przez Zarząd GPW.  

 
 

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
 
 
 
 

 

 
 
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR 5 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA  19 LISTOPADA 2019 ROKU 

W SPRAWIE OKREŚLENIA PODMIOTU PONOSZĄCEGO  KOSZTY ZWOŁANIA 

I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 
§ 1 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie,  stosownie 
do postanowień art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH”,  niniejszym 
postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ERGIS S.A., zwołanego wskutek wniosku Akcjonariusza złożonego w trybie art. 400 § 1 KSH,   
pokrywa w całości spółka ERGIS S.A. 
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§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
   

❑ Za: 
 
 
 

 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑  Przeciw: 
 

❑  Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Wstrzymujący 
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Według uznania 
pełnomocnika: 
 
 
 
Liczba akcji: 
 
------------------------- 

❑ Inne instrukcje/uwagi: 
 
 
 
 

 

 
*** 

__________________, __________ 2019 r. 
(miejscowość) (data) 
 
___________________________________ 
(oznaczenie Akcjonariusza)  
 
___________________________________ 
(podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją) 
 


