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Wzór formularza wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu 

 

Formularz 

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji  

z siedzibą we Wrocławiu 

 

Dane Akcjonariusza: 

 

1. [imię i nazwisko/nazwa] 

2. [adres zamieszkania / siedziby] 

3. [PESEL / numer właściwego rejestru] 

4. [numer dowodu osobistego/NIP i REGON w przypadku osoby prawnej] 

 

Dane Pełnomocnika: 

 

1. [imię i nazwisko] 

2. [adres zamieszkania] 

3. [PESEL] 

4. [numer dowodu osobistego/innego dokumentu] 

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko] działając w imieniu własnym / za [nazwa podmiotu]* 

uprawniony/uprawnionego*1 do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance 

S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w dniu 30 czerwca 2021 roku, reprezentowany przez 

pełnomocnika [imię i nazwisko] poniżej, za pomocą niniejszego formularza, oddaję swój głos i/lub 

zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do 

podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. 

restrukturyzacji zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.  

 

________________________  

Data i podpis Akcjonariusza 

 

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające udzielenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do 

projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał 

poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  

i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.  

 

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X" w odpowiedniej rubryce.                     

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji 

proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować 

„za", „przeciw" lub ma „wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że 

pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych 

przez akcjonariusza. W razie chęci zgłoszenia sprzeciwu lub udzielenia dalszych instrukcji 

akcjonariusz winien uzupełnić miejsca oznaczane treść sprzeciwu lub treść instrukcji.  

 
*Niepotrzebne skreślić lub usunąć  
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1. Uchwała nr 1 – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w przedmiocie powołania Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą                  

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1           

w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

 Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

2. Uchwała nr 2 – Przyjęcie porządku obrad 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2           

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 
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3. Uchwała nr 3 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok 2020 

 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3          

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

 

4. Uchwała nr 4 – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 

„FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2020 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 

2020 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  
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Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 

2020. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

5. Uchwała nr 5 – rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna"                     

w restrukturyzacji za rok 2020 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka 

Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2020 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą        

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały 5              

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2020. 

 

 Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

6.  Uchwała nr 6 – w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu        

z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna"                      

w restrukturyzacji za rok 2020 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  
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W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" 

w restrukturyzacji za rok 2020 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 

protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały 6 w 

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

„FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2020. 

 

 Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

7. Uchwała nr 7 – pokrycie straty za rok obrotowy 2020 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 

2020 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały 7 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 
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8. Uchwała nr 8 – w sprawie dalszego istnienia Spółki  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ   (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie dalszego istnienia Spółki Akcjonariusz 

może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały 8               

w sprawie dalszego istnienia Spółki. 

 

 Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

9. Uchwała nr 9 – udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Zarządu Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 
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10. Uchwała nr 10 – udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu  

 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Zarządu Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

11. Uchwała nr 11 – udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Zarządu Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11        

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 
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12. Uchwała nr 12 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

13. Uchwała nr 13 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 
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14. Uchwała nr 14 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

15. Uchwała nr 15 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 
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16. Uchwała nr 16 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

17. Uchwała nr 17 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 
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18. Uchwała nr 18 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

19. Uchwała nr 19 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 
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20. Uchwała nr 20 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

21. Uchwała nr 21 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 21 w 

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 
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22. Uchwała nr 22 – wyrażenie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22 w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady 

Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz 

może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22 

w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków 

Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

23. Uchwała nr 23 – w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 23 w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Zarządu Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu 

 

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  
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Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23         

w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

24. Uchwała nr 24 – w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jackowi 

Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Zarządu Spółki Jackowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu 

 

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 24          

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Krzemińskiemu z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2018  

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

Do punktu 17 porządku obrad  

 

25. Uchwała nr 25 – w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb 

dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii 

związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki  

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  
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 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 25 w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady 

Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych 

kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej zgłosić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu 

 

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 25         

w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w 

drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii związanych z działalnością Rady 

Nadzorczej Spółki 

 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

26. Pozostałe uchwały w zakresie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami (uchwała nr 26 i dalsze o kolejnych numerach) 

 

( w zależności od ilości kandydatów poniższe treści i instrukcje należy powielić lub wyraźnie 

opisać kwestię głosowania i instrukcji w sposób nie budzący wątpliwości) 

 

W zakresie grupy, w której Akcjonariusz będzie uczestniczył: 

 

Kandydat: ________________________________ 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej           

w drodze głosowania, w grupie w której Akcjonariusz będzie uczestniczył Akcjonariusz może poniżej 

zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu 
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Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami w zakresie grupy, w której Akcjonariusz będzie uczestniczył 

 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

W przypadku, gdy Akcjonariusz nie będzie uczestniczył w grupie i tym samym uprawnionym będzie 

do dokonania wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 

 

Kandydat: ________________________________ 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej           

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu 

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie wyboru Członka Rady 

Nadzorczej   

 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

 

 

 



17 

 

Do punktu 18 porządku obrad 

 

Uchwały w zakresie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami i pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 

Kodeksu Spółek Handlowych 

 

( w zależności od ilości Członków Rady Nadzorczej poniższe treści i instrukcje należy powielić 

lub wyraźnie opisać kwestię głosowania i instrukcji w sposób nie budzący wątpliwości) 

 

 

Członek Rady Nadzorczej: ________________________________ 

 

Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej           

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu 

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie odwołania Członka 

Rady Nadzorczej   

 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 

Do punktu 19 porządku obrad 

 

Uchwały w zakresie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w 

drodze głosowania oddzielnymi grupami 

 

(poniższe treści i instrukcje należy powielić pięciokrotnie lub wyraźnie opisać kwestię 

głosowania i instrukcji w sposób nie budzący wątpliwości) 

 

 

Kandydat: ________________________________ 
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Głosowanie:  

 

 ZA   (liczba głosów)  

 PRZECIW   (liczba głosów)  

 WSTRZYMUJĘ SIĘ  (liczba głosów)  

  

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej           

Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu 

 

Treść sprzeciwu:  

[treść sprzeciwu]  

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie powołania Członka 

Rady Nadzorczej   

 

 

Treść instrukcji:  

[treść instrukcji] 

 


