
RESBUD SE FORMULARZ DO ODDANIA GŁOSU Z WYPRZEDZENIEM NA 

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2021 ROKU 

Informacje o akcjonariuszu  

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), 

kontakt (numer telefonu oraz emial): 

___________________________________________________________________________ 

Numer identyfikacyjny akcjonariusza (osoby fizycznej) lub numer akcjonariusza 

w rejestrze (osoby prawnej):  

___________________________________________________________________________ 

Liczba akcji: 

___________________________________________________________________________ 

GŁOSOWANIE 

Proszę zaznaczyć wybraną opcję w tabeli, „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ” 

 Punkt porządku 
obrad 

Projekt uchwały / decyzji Głos Akcjonariusza  

2. Podjęcie uchwał 
w sprawie ustalenia 
liczby członków Rady 
Nadzorczej Spółki w 
związku z zamiarem 
wprowadzenia zmian w 
składzie Rady 
Nadzorczej Spółki 
 

2. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej 

RESBUD SE. 

2.1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD 

SE postanawia, że Rada Nadzorcza spółki będzie 

składała się z trzech członków.   

 

TAK NIE 
 
 

WYSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

__________ ____________________________________________________________ 

/Data/  /Imię i nazwisko Akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do głosowania w jego imieniu), podpis, pieczęć 

osoby prawnej)/ 

 

Załączniki (jeżeli obowiązują): 

- aktualny odpis z rejestru handlowego; 

- inne dokumenty potrzebne do wykazania możliwości działania w imieniu akcjonariusza. 

  



RESBUD SE FORMULARZ DO ODDANIA GŁOSU Z WYPRZEDZENIEM NA 

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2021 ROKU 

Informacje o akcjonariuszu  

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), 

kontakt (numer telefonu oraz emial): 

___________________________________________________________________________ 

Numer identyfikacyjny akcjonariusza (osoby fizycznej) lub numer akcjonariusza 

w rejestrze (osoby prawnej):  

___________________________________________________________________________ 

Liczba akcji: 

___________________________________________________________________________ 

GŁOSOWANIE 

Proszę zaznaczyć wybraną opcję w tabeli, „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ” 

 Punkt porządku 
obrad 

Projekt uchwały / decyzji Głos Akcjonariusza  

3. Podjęcie uchwały w 
przedmiocie odwołania 
członków Rady 
Nadzorczej  

3. Odwołać następującego Członka Rady 

Nadzorczej RESBUD SE: 

3.1 Odwołać Andrieja Prakopchyka ze stanowiska 

członka Rady Nadzorczej RESBUD SE. Mandat 

członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem podjęcia 

niniejszej uchwały; 

 

TAK NIE 
 
 

WYSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

__________ ____________________________________________________________ 

/Data/  /Imię i nazwisko Akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do głosowania w jego imieniu), podpis, pieczęć 

osoby prawnej)/ 

 

Załączniki (jeżeli obowiązują): 

- aktualny odpis z rejestru handlowego; 

- inne dokumenty potrzebne do wykazania możliwości działania w imieniu akcjonariusza. 

  



RESBUD SE FORMULARZ DO ODDANIA GŁOSU Z WYPRZEDZENIEM NA 

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2021 ROKU 

Informacje o akcjonariuszu  

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), 

kontakt (numer telefonu oraz emial): 

___________________________________________________________________________ 

Numer identyfikacyjny akcjonariusza (osoby fizycznej) lub numer akcjonariusza 

w rejestrze (osoby prawnej):  

___________________________________________________________________________ 

Liczba akcji: 

___________________________________________________________________________ 

GŁOSOWANIE 

Proszę zaznaczyć wybraną opcję w tabeli, „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ” 

 Punkt porządku 
obrad 

Projekt uchwały / decyzji Głos Akcjonariusza  

4. Podjęcie uchwał 
w sprawie wyboru 
członków Rady 
Nadzorczej 

4. Powołać jednego nowego członka do składu 

Rady Nadzorczej: 

4.1 Powołać Adama Zaremba na stanowisko 

nowego członka Rady Nadzorczej RESBUD SE na 

okres pięciu (5) lat.  Kadencja i mandat członka 

Rady Nadzorczej rozpoczynają się od dnia 

podjęcia niniejszej uchwały; 

 

TAK NIE 
 
 

WYSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

__________ ____________________________________________________________ 

/Data/  /Imię i nazwisko Akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do głosowania w jego imieniu), podpis, pieczęć 

osoby prawnej)/ 

 

Załączniki (jeżeli obowiązują): 

- aktualny odpis z rejestru handlowego; 

- inne dokumenty potrzebne do wykazania możliwości działania w imieniu akcjonariusza. 

 



RESBUD SE FORMULARZ DO ODDANIA GŁOSU Z WYPRZEDZENIEM NA 

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2021 ROKU 

Informacje o akcjonariuszu  

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), 

kontakt (numer telefonu oraz emial): 

___________________________________________________________________________ 

Numer identyfikacyjny akcjonariusza (osoby fizycznej) lub numer akcjonariusza 

w rejestrze (osoby prawnej):  

___________________________________________________________________________ 

Liczba akcji: 

___________________________________________________________________________ 

GŁOSOWANIE 

Proszę zaznaczyć wybraną opcję w tabeli, „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ” 

 Punkt porządku 
obrad 

Projekt uchwały / decyzji Głos Akcjonariusza  

2. Podjęcie uchwał 
w sprawie ustalenia 
liczby członków Rady 
Nadzorczej Spółki w 
związku z zamiarem 
wprowadzenia zmian w 
składzie Rady 
Nadzorczej Spółki 
 

„Uchwała Nr ___ /2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki RESBUD SE z siedzibą w Talinie 

z dnia 23 kwietnia 2021 roku 

w sprawie ustalenia liczby członków Rady 
Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem 

wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej 
Spółki 

§ 1 

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w 
składzie Rady Nadzorczej oraz na podstawie pkt 
6.1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady 
Nadzorczej Spółki na 3 (słownie: [trzy]) osoby. 

 § 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

 

TAK NIE 
 
 

WYSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

__________ ____________________________________________________________ 



/Data/  /Imię i nazwisko Akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do głosowania w jego imieniu), podpis, pieczęć 

osoby prawnej)/ 

 

Załączniki (jeżeli obowiązują): 

- aktualny odpis z rejestru handlowego; 

- inne dokumenty potrzebne do wykazania możliwości działania w imieniu akcjonariusza. 

 

  



RESBUD SE FORMULARZ DO ODDANIA GŁOSU Z WYPRZEDZENIEM NA 

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2021 ROKU 

Informacje o akcjonariuszu  

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), 

kontakt (numer telefonu oraz emial): 

___________________________________________________________________________ 

Numer identyfikacyjny akcjonariusza (osoby fizycznej) lub numer akcjonariusza 

w rejestrze (osoby prawnej):  

___________________________________________________________________________ 

Liczba akcji: 

___________________________________________________________________________ 

GŁOSOWANIE 

Proszę zaznaczyć wybraną opcję w tabeli, „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ” 

 Punkt porządku 
obrad 

Projekt uchwały / decyzji Głos Akcjonariusza  

3. Podjęcie uchwały w 
przedmiocie odwołania 
członków Rady 
Nadzorczej  

„Uchwała Nr ___ /2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki RESBUD SE z siedzibą w Talinie 

z dnia 23 kwietnia 2021 roku 

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 
działając na podstawie pkt 6.2. Statutu Spółki w 
zw. § 319 (1) Estońskiego Kodeksu spółek 
handlowych odwołuje z pełnienie funkcji członka 
Rady Nadzorczej Pana Andrei Prakopczyk. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

 

TAK NIE 
 
 

WYSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

__________ ____________________________________________________________ 

/Data/  /Imię i nazwisko Akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do głosowania w jego imieniu), podpis, pieczęć 

osoby prawnej)/ 



 

Załączniki (jeżeli obowiązują): 

- aktualny odpis z rejestru handlowego; 

- inne dokumenty potrzebne do wykazania możliwości działania w imieniu akcjonariusza. 

  



RESBUD SE FORMULARZ DO ODDANIA GŁOSU Z WYPRZEDZENIEM NA 

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2021 ROKU 

Informacje o akcjonariuszu  

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), 

kontakt (numer telefonu oraz emial): 

___________________________________________________________________________ 

Numer identyfikacyjny akcjonariusza (osoby fizycznej) lub numer akcjonariusza 

w rejestrze (osoby prawnej):  

___________________________________________________________________________ 

Liczba akcji: 

___________________________________________________________________________ 

GŁOSOWANIE 

Proszę zaznaczyć wybraną opcję w tabeli, „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ” 

 Punkt porządku 
obrad 

Projekt uchwały / decyzji Głos Akcjonariusza  

4. Podjęcie uchwał 
w sprawie wyboru 
członków Rady 
Nadzorczej 

„Uchwała Nr ___ /2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki RESBUD SE z siedzibą w Talinie 

z dnia 23 kwietnia 2021 roku 

w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 
działając na pkt 6.2. Statutu Spółki w zw. § 319 (1) 
Estońskiego Kodeksu spółek handlowych powołuje 
w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Zaremba. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

TAK NIE 
 
 

WYSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

__________ ____________________________________________________________ 

/Data/  /Imię i nazwisko Akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do głosowania w jego imieniu), podpis, pieczęć 

osoby prawnej)/ 

 



Załączniki (jeżeli obowiązują): 

- aktualny odpis z rejestru handlowego; 

- inne dokumenty potrzebne do wykazania możliwości działania w imieniu akcjonariusza. 

 


