
Raport Bieżący nr 17/2022

Zarząd Spółki Labocanna S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w Koszalinie w Kancelarii Notarialnej 
Wojciecha Laskowskiego w Koszalinie (75-509) przy ul. Piłsudskiego 5. W załączeniu pełna treść 
ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect"



Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A. 
 
 

Zarząd Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy 
w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383038, 
działając na podstawie art. 399 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie (NWZ) na dzień 21 listopada 2022 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii 
Notarialnej Wojciecha Laskowskiego w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 5.    
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, uchwalenia 

warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki zależnej.  
10. Zamknięcie obrad.  
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą 
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą 
elektroniczną na skrzynkę e-mail: biuro@labocanna.pl projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie pliku tekstowego (MS 
Word) lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, 
przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.  
Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Każdy 
akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad 
walnego zgromadzenia. 
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście 
lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz 
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez 
pełnomocnika.  
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub 
udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na 
końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie 
internetowej Spółki.  
 
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-
mail: biuro@labocanna.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja 
ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne 
oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, 
telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa 
powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo 
głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.   
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Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.  
W przypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne 
jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.  
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu 
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać 
może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do 
akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. 
Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 
weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił 
będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ, 
a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości 
wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.  
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego 
przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. 
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną 
powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.  
Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.  
Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ. Udzielenie 
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.  
 
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.  
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej.  
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień 5 
listopada 2022 r. ("Dzień Rejestracji").  
Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.  
 
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest 
zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. 
 
Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje 
prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później 
niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. 7 listopada 2022 r., 
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie zawiera: 
 
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia; 
2) liczbę akcji; 
3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi; 
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje; 
5) wartość nominalną akcji; 
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; 
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; 
8) cel wystawienia zaświadczenia; 
9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji; 
10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; 



11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 
 
Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać 
wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów 
wartościowych. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni 
powszednie przed odbyciem NWZ.  
Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna 
być wysłana.  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na 
stronie internetowej spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.  
Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na 
stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.  
 
Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie spółki: http://labocanna.pl/ . 
 
 
 
 Ernest Bednarowicz 
 Prezes Zarządu 
 Labocanna S.A. 
 
 

http://labocanna.pl/


Wzór pełnomocnictwa  
 
[miejscowość, data]  
 

Pełnomocnictwo 
 
Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa 
osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się 
dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz 
wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki 
Labocanna S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 listopada 2022 r.  
 
 
 
 
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce  
 
W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 21.197.160 akcji, dających 21.197.160 głosów.  
 

 

 

 

 



Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Labocanna S.A.  
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku  

w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Labocanna S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ………………………………………… 
 

Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Labocanna S.A.  
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku  

w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, 

uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki zależnej.  
10. Zamknięcie obrad.  

 
Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labocanna S.A.  

z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku  
w sprawie:  

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.  
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia.  
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 
Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labocanna S.A.  

z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku  
w sprawie:  

odwołania Członka Rady Nadzorczej 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  



 

§ 1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady 
Nadzorczej w osobie Pana/Pani ………………………………………………...   

 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Labocanna S.A.  
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku  

w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  

 

§ 1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady 
Nadzorczej w osobie Pana/Pani ………………………………………………...   

 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Labocanna S.A.  
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku  

w sprawie:  
upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, uchwalenia warunków oraz określenia 

zasad nabywania akcji własnych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), art. 362 § 2 oraz art. 393 pkt 6) 
Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

 
§ 1  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do 
nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych 
na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia, w razie wystąpienia takiej potrzeby, umowy z 
wybranym biurem maklerskim w sprawie nabycia akcji własnych.  

 
 

§ 2 
Spółka może nabywać akcje własne na następujących warunkach:  
 

1. Skupem akcji własnych objęte są w pełni pokryte, zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela 
serii A, B oraz D, wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 



przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i oznaczone 
kodem ISIN: PLCCTLS00017.    

2. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach skupu akcji własnych nie może przekroczyć 10% 
(dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej Uchwały.  

3. Upoważnienie do realizacji skupu akcji własnych zostaje udzielone Zarządowi Spółki na okres 18 
miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia liczby akcji 
określonej w ust. 2 powyżej.  

4. Zarząd Spółki może zakończyć skup akcji własnych przed wygaśnięciem upoważnienia 
udzielonego w niniejszej Uchwale, kierując się interesem Spółki.  

5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych będzie nie 
wyższa niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).  

6. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych 
Spółki.  

7. W celu sfinansowania skupu akcji własnych, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 
1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału 
zapasowego.  

8. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych nie może być niższa niż 0,50 
zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz nie wyższa niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję.  

9. Akcje nabywane będą na rynku NewConnect, w drodze składania zleceń maklerskich. 
Upoważnienie obejmuje również zawieranie transakcji pakietowych jak również za 
pośrednictwem biura maklerskiego.  

10. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po uzyskaniu uprzedniej zgody w formie uchwały 
Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że 
cena sprzedaży nie może być niższa niż cena nabycia, lub w inny sposób zadysponowane przez 
Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.  

 
§ 3 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 
czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do:  

1) określenia i podania do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem skupu akcji własnych 
szczegółów nabycia akcji własnych w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie 
okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia,  

2) wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych na 
zasadach określonych w niniejszej Uchwale,  

3) zawarcia wszelkich niezbędnych umów dla skutecznego nabycia akcji własnych Spółki.   
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labocanna S.A.  

z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku  
w sprawie:  

wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności 

nieruchomości  

 
§ 1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, 
wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę:  



1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Bohaterów 
Warszawy 2A, tj. działek ewidencyjnych o numerach: 45/1 oraz 45/2, dla których Sąd Rejonowy 
w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr 
KO1K/00039793/1 wraz z prawem własności budynków i innych budowli na niej 
posadowionych, o powierzchni 1,3834 Ha  

2) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej 19, 
tj. działki ewidencyjnej o numerze 49, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr KO1K/00017918/4, o powierzchni 
0,0813 Ha.  

 
§ 2  

Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi za cenę nie niższą niż 
10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).  
 

§ 3  
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do 
realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:  

a) zlecenie odpowiedniemu rzeczoznawcy majątkowemu ustalenia wartości nieruchomości,  
b) wyszukania podmiotu gospodarczego na rzecz którego nieruchomości zostaną zbyte,  
c) ustalenia szczegółowych warunków zbycia nieruchomości,  
d) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych 

niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania 
niniejszej Uchwały.     

 
Uchwała nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labocanna S.A.  

z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku  
w sprawie:  

wyrażenia zgody na zawiązanie spółki zależnej 

§ 1  
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawiązanie spółki zależnej pod firmą 

(nazwą) …………………….. (dalej: „spółka zależna”) 
2. Kapitał zakładowy spółki zależnej zostanie określony na kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy 

złotych) i zostanie pokryty przez Labocanna S.A. wkładem pieniężnym lub wkładem 
niepieniężnym, przy czym w chwili zawiązywania spółki zależnej Labocanna S.A. będzie 
jedynym wspólnikiem spółki zależnej.  
 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
 
 



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LABOCANNA S.A. 

 

 

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku 
oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu 
pełnomocnictwa.  
 
Dane Mocodawcy:  
 
Imię/Nazwisko/Firma: …………………  
Adres zamieszkania/Siedziby: …………………  
PESEL/REGON: ………………………  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………  
 
Dane Pełnomocnika:  
Imię/Nazwisko/Firma: …………………  
Adres zamieszkania/Siedziby: …………………  
PESEL/REGON: ………………………  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………  
 
 
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują 
się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZ. 
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie 
bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie 
pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.  
 
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W 
przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić 
rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez 
pełnomocnika.  
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.  
 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia.  
 

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

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

    
Liczba akcji: …………  Liczba akcji: …………  Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………… 
  
Dalsze/inne instrukcje: …………………………… 



 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

    
Liczba akcji: …………  Liczba akcji: …………  Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 
 
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………… 
  
Dalsze/inne instrukcje: …………………………… 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.  

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

    
Liczba akcji: …………  Liczba akcji: …………  Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 
 
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………… 
  
Dalsze/inne instrukcje: …………………………… 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 
 
Imię i nazwisko: .......................................................  

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

    
Liczba akcji: …………  Liczba akcji: …………  Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………… 
  
Dalsze/inne instrukcje: …………………………… 

 

 

 

 

 



5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 
 
Imię i nazwisko: .......................................................  

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

    
Liczba akcji: ………… Liczba akcji: …………  Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………… 
  
Dalsze/inne instrukcje: …………………………… 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji 

własnych, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

    
Liczba akcji: ………… Liczba akcji: …………  Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………… 
  
Dalsze/inne instrukcje: …………………………… 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości  
 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

    
Liczba akcji: ………… Liczba akcji: …………  Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………… 
  
Dalsze/inne instrukcje: …………………………… 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki zależnej 
 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

    
Liczba akcji: ………… Liczba akcji: …………  Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 



 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ………… 
  
Dalsze/inne instrukcje: …………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Podpis Mocodawcy  


