
Formularz głosowania przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki, które odb ędzie si ę w dniu 
06.06.2011 r. 

Niżej podpisany, 

Imię i nazwisko ……………………………………………. 

Stanowisko …………………………………………………   

Nazwa Firmy ………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………. 

Miejscowość ……………………………………………… 

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

I niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji  

……………………………….. 

Legitymującego (-ącą) się dowodem osobistym/paszportem o 
numerze………………………….. 

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, które odbędzie się w dniu 06.06.2011 
w Siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Mokotowskiej nr 56 („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 proponowana treść jest następująca: 

Uchwała nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  IPO Doradztwo Strategiczne SA 
podjęta w dniu 6 czerwca 2011r.  



w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
IPO Doradztwo Strategiczne SA. 

§ 1 

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie - IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie wybrało na 
Przewodniczącego zgromadzenia Pana / Panią……………………… 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 2  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  IPO Doradztwo Strategiczne SA. 
podjęta w dniu 6 czerwca 2011r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - IPO Doradztwo Strategiczne SA. w 
Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym 
na stronie internetowej IPO Doradztwo Strategiczne SA. w dniu 11 maja 
2011r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 3  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  IPO Doradztwo Strategiczne SA. 
podjęta w dniu 6 czerwca 2011r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  Spółki w 2010 roku oraz 
sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 4  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  IPO Doradztwo Strategiczne SA 
podjęta w dniu  6 czerwca 2011r.  



w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2010r. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 §5 Kodeksu Spółek 
handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie postanawia 
podzielić zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 1.026.175,32 zł w 
następujący sposób: 

a) @@@@ 
b) @@@@ 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 5  

Zwyczajnego Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. podjęta 
w dniu 6 czerwca 2011r.  

w sprawie udzielenia Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania 
obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 r.  

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie, w głosowaniu 
tajnym zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu 
IPO Doradztwo Strategiczne SA.  w Warszawie, Panu Cezaremu Nowosadowi 
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 
01.01.2010r. do 31.12.2010r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 6  

Zwyczajnego Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. podjęta 
w dniu 6 czerwca 2011r.  

w sprawie udzielenia Edmundowi Kozakowi absolutorium z wykonania 
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2010 r.  

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie, w głosowaniu 
tajnym zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi 
Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA.  w Warszawie, Panu Edmundowi 
Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 
okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr 7  

Zwyczajnego Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. podjęta 
w dniu 6 czerwca 2011r.  

w sprawie udzielenia Jarosławowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania 
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2010 r.  

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie, w głosowaniu 
tajnym zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi 
Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA.  w Warszawie, Panu Jarosławowi 
Ostrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 
w okresie od 21.05.2010r. do 31.12.2010r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 8  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA podjęta 
w dniu 6 czerwca 2011r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice 
Mężyńskiej. 

§ 1 

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie, w głosowaniu 
tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Monice Mężyńskiej 
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 19.04.2010 r. do 
31.12.2010 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 9  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA podjęta 
w dniu 6 czerwca 2011r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi 
Kasprzykowi. 

§ 1 

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie, w głosowaniu 
tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bogdanowi Kasprzykowi 
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 19.04.2010 r. do 
31.12.2010 r.  



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała 10  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA podjęta 
w dniu 6 czerwca 2011r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi 
Markiewiczowi. 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie, w 
głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi 
Markiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 
29.06.2010 r. do 31.12.2010 r.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 11  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA podjęta 
w dniu 6 czerwca 2011r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi 
Młodkowskiemu. 

§ 1 

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie, w głosowaniu 
tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Młodkowskiemu 
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.09.2010 r. do 
31.12.2010 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 12  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA podjęta 
w dniu 6 czerwca 2011r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi 
Łuczakowi. 

§ 1 

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie, w głosowaniu 
tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Miłoszowi Łuczakowi 
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.09.2010 r. do 
31.12.2010 r.  



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 13  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA podjęta 
w dniu 6 czerwca 2011r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi 
Śliwińskiemu. 

§ 1 

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 16 ust.1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. w Warszawie, w głosowaniu 
tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Śliwińskiemu 
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 19.04.2010 r. do 
31.05.2010 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 14  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategicznego SA. 
podjęta w dniu 6 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany statutu Spółki 

§ 1 

Działając na podstawie art. 430 i art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA. zmienia 
Statut Spółki po § 3 dodając § 3a w brzmieniu: 

§ 3a 

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 84.750 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery 
tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 847.500 
(słownie: osiemset czterdzieści siedem pięćset) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał 
Docelowy”), na następujących zasadach: 

1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia … 
czerwca 2014 roku; 

2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian 
za wkłady pieniężne lub niepieniężne; 

3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w 
uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; 

4) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,- zł (słownie: dziesięć złotych); 
5) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 

niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego; 

6) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; 



7) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub 
na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach 
Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);  

8) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest 
umocowany do: 
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych 

umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,  
b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz 

zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o 
rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa, 

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze 
subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o 
dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa; 

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego 
spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego 
te zmiany.”  

§ 2  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do 
ustalenia takstu jednolitego zmienionego statutu. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 15  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA. 
podjęta w dniu 7 czerwca 2011 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i 
wprowadzenia praw do akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA. 

§ 1 

1. Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 i art. 433 
§ 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO 
Doradztwo Strategiczne SA. uchwala co następuje: 

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 
30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie 
dokonane poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: tysięcy trzysta 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda. 

4. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty 
oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 99, wskazanym przez 
Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem 



nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu 
spółek handlowych (subskrypcja prywatna). 

5. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
w stosunku do wszystkich akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca Opinia 
Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii F 
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób 
ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 
Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

6. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu. 
7. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 

obrotowy 2011. 
8. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 
9. Z akcjami serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani 

ograniczenia. 
10. Zawarcie umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 
września 2011 r. 

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: 
1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii 

F oraz ustalenia treści umów o objęciu akcji i zawarcia tych umów w 
terminie do dnia 30 września 2011r.  

2) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego 
celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie 
Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych; 

3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą 
akcji serii F.  

4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. 
 

§ 2 

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wprowadzeniu praw do akcji serii F i akcji 
serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji serii F i akcji 
serii F zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

  

§ 3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do: 

1) podjęcia uchwały o rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umowy o objęciu akcji, 
w przypadku braku zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów 
wskazanych przez Zarząd; 

2) podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej 
Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa 
Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów 
wartościowych praw do akcji serii F i akcji serii F w celu ich dematerializacji oraz 



wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia praw do akcji serii F i akcji 
serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system 
obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

§ 4 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do 
ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki – uwzględniającego zmiany 
wynikające z oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt. 2 niniejszej 
Uchwały. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uchwała nr 16  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA podjęta w dniu 
7 czerwca 2011r.  

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej. 

1) ………………………… 
2) ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IPO Doradz two Strategiczne SA 

które odb ędzie si ę w dniu 06.06.2011 r.  

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mokotowskie j 56 

Punkt 

porz ądku 

obrad 

Uchwała  Głosuj ę 
 za 

Głosuj ę 
przeciw  

 

Wstrzymuj ę 
się od 
głosu 

Żądania 
zaprotokołowania 

sprzeciwu do 
uchwały 

Inne 

2 Wybór przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

     

4 Przyjęcie porządku obrad      

5 Rozpatrzenie i zatwierdzenie 
sprawozdania Zarządu z działalności 
oraz sprawozdania finansowego 
Spółki w 2010r. 

     

6 Podjęcie uchwały w sprawie podziału 
zysku netto Spółki za rok obrotowy 
2010. 

     

7 Absolutorium dla członka Zarządu 
Spółki (Cezarego Nowosada) 

     

7 Absolutorium dla członka Zarządu 
Spółki (Jarosława Ostrowskiego) 

     

7 Absolutorium dla członka Zarządu 
Spółki (Edmunda Kozaka) 

     

8 Absolutorium dla członka Rady 
Nadzorczej (Moniki Mężyńskiej) 

     

8 Absolutorium dla członka Rady 
Nadzorczej (Bogdana Kasprzyka) 

     

8 Absolutorium dla członka Rady 
Nadzorczej (Marcina Markiewicza) 

     



8 Absolutorium dla Członka Rady 
Nadzorczej (Adama Młodkowskiego) 

     

8 Absolutorium dla Członka Rady 
Nadzorczej (Miłosza Łuczaka) 

     

8 Absolutorium dla Członka Rady 
Nadzorczej (Pawła Śliwińskiego) 

     

9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
statutu Spółki 

     

10 Podjęcie uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego 
poprzez emisję Akcji serii F 
pozbawienia prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, 
dematerializacji i wprowadzenia akcji 
serii F do obrotu na rynku 
Newconnect 

     

10 Podjęcie uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w ramach kapitału docelowego  

     

11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
składu Rady Nadzorczej 

     

  

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

 

Inne uwagi: 

…………………………………………………………………. 

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu  

Imię i Nazwisko Mocodawcy: …………………………………… 

Stanowisko: ………………………………………………………. 

Data: ………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………….. 

 



UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA 
WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO /NAZWA AKCJONARIUSZA 
ZNAJDUJACEJ SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ 
KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 4063 § 6 KODEKSU 
SPÓŁEK HANDLOWYCH. 

 

 

 

 
 

 

 

 


