
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na 

dzień 01 czerwca 2020 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza 

Imię i nazwisko/Osoba prawna: ....………………………………………………………………………………… 

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

PESEL/KRS: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilos ć  posiadanyćh akćji: ………………………………………………………………………………………………... 

 

Dane Pełnomocnika 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr dowodu toz samos ći: …………………… Wydany przez: ……………...……………………………………. 

 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą  

w Warszawie zwołanym na dzień 01 czerwca 2020 r. 

 

Objaśnienia: 

 

Akćjonariusze proszeni są o wydanie instrukćji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej 

rubryće.  

 

Rubryka „Tres ć  instrukćji” nie jest punktem obowiązkowym. W przypadku jej 

uzupełnienia Akćjonariusze proszeni są o szćzego łowe okres lenie instrukćji dotyćząćej 

wykonywania prawa głosu przez pełnomoćnika ro wniez  w przypadku zgłoszenia 

jakićhkolwiek zmian do odpowiadająćyćh poszćzego lnym punktom obrad projekto w 

ućhwał. 

 

W przypadku, gdy Akćjonariusz podejmie dećyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanyćh 

akćji nalez y wskazać  w odpowiedniej rubryće lićzbę akćji, z kto ryćh Pełnomoćnik ma 

głosować  „za”, „przećiw” lub „wstrzymać  się od głosu”. W przypadku braku wskazania 

lićzby akćji uznaje się, z e Pełnomoćnik uprawniony jest do głosowania we wskazany 

sposo b z wszystkićh akćji posiadanyćh przez Akćjonariusza. 

 

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanyćh przez Akćjonariusza akćji ićh łąćzna 

suma nie moz e przekroćzyć  lićzby wszystkićh posiadanyćh i zarejestrowanyćh przez 

Akćjonariusza akćji na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Tres ći projekto w ućhwał załąćzonyćh do niniejszego Formularza mogą ro z nić  się od tres ći 

ućhwał poddanyćh pod głosowanie na Nadwyćzajnym Walnym Zgromadzeniu. W ćelu 



uniknięćia wątpliwos ći ćo do sposobu głosowania przez Pełnomoćnika, zaleća się 

okres lenie w rubryće „Tres ć  instrukćji” sposobu postępowania Pełnomoćnika w/w 

sytuaćji. 

 

 

 
PROJEKTY UCHWAŁ  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
KOFAMA Koźle S.A. 
w Warszawie 
 

 
 

UCHWAŁA NUMER 01 

Nadzwyćzajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koz le S.A.  

z siedzibą w Warszawie    

z dnia 01 ćzerwća 2020 roku 

 

 

Nadzwyćzajne Walne Zgromadzenie Kofama Koz le S.A. z siedzibą w Warszawie 

postanawia o wyćofaniu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu wszystkićh akćji 

zwykłyćh na okazićiela Kofama Koz le Spo łka Akćyjna serii C1 w lićzbie 1.567.838 oraz 

C2 w lićzbie 51.251.  

 
 

„Za” „Przećiw” „Wstrzymuję się” 
   

 
 
Treść instrukćji: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  



UCHWAŁA NUMER 02 

Nadzwyćzajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koz le S.A.  

z siedzibą w Warszawie    

z dnia 01 ćzerwća 2020 roku 

 

Nadzwyćzajne Walne Zgromadzenie Kofama Koz le S.A. z siedzibą w Warszawie, działająć 

na zasadzie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia, iz  koszty zwołania nadzwyćzajnego 

zgromadzenia w dniu 1 ćzerwća 2020 pokryje Spo łka.   

 
 

„Za” „Przećiw” „Wstrzymuję się” 
   

 
 

Treść instrukćji: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 


