FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r.

Ja, niżej podpisany,
Imię i nazwisko

……………………………………………………….

Stanowisko

……………………………………………………….

Nazwa (Firma)

……………………………………………………….

Adres

……………………………………………………….

Miejscowość

……………………………………………………….

Potwierdza, że ………………………………………………………. (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)
(„Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania …………………… (liczba) głosów z akcji
zwykłych na okaziciela spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”)

i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji:
Pana/Panią ……………………………………………………………….. legitymującego (-ącą) się dowodem
osobistym/paszportem o numerze ……………………………….………………

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki IPO
Doradztwo Kapitałowe S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki
w Warszawie (00-014), ul. Moniuszki 1A („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu
i zabierania głosu w jego trakcie z …………………… (liczba akcji) akcji, podpisywania listy
obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej)
nad uchwałami Zgromadzenia, których projekty zostały ogłoszone, zgodnie z poniższymi
instrukcjami.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r.
w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1A, piętro XI
Pkt
porządku
obrad

Uchwała

2

Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

4

Przyjęcie porządku obrad

5

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania
finansowego Spółki za 2015 rok

6

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki
za rok obrotowy 2015

7

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
2015 rok

8

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za
2015 rok

9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków
Rady Nadzorczej

10

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję

11

Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i
wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu
Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału
docelowego z wyłączeniem prawa poboru

Głosuję
za

Głosuję
przeciw

Wstrzymuję się
od głosu

Żądanie
zaprotokołowan
ia sprzeciwu do
uchwały

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

