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Formularz niniejszy po wypełnieniu przez akcjonariusza/pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa oraz 

doręczeniu spółce, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do 

głosowania dla pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, powinien on być 

wręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem glosowania nad uchwałą, 

która ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy 

liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad uchwalą. W takim przypadku, formularz jest dołączany do 

księgi protokołów.  

 

W przypadku głosowania tajnego na Walnym Zgromadzeniu, wypełniony przez akcjonariusza/pełnomocnika 

udzielającego pełnomocnictwa formularz zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie 

zostaje przekazany spółce. 

 

(miejscowość)……………………, dnia………………..roku 

 

Zarząd spółki 

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin 

 

Akcjonariusz/Pełnomocnik udzielający pełnomocnictwa: 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

(należy wpisać dane identyfikujące akcjonariusza/pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa oraz ewentualnie 

telefon lub adres email do ewentualnych kontaktów z akcjonariuszem/pełnomocnikiem) 

 

1. 1zwany dalej „Akcjonariuszem”, posiadający……………………(należy wpisać ilość akcji) w 

spółce KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako „KGL”), zapisanych na 

rachunku papierów wartościowych w2 ………………………………, 

stanowiących……………….% (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji 

Akcjonariusza) kapitału zakładowego KGL i uprawniające do 

wykonywania……………….. (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji 

Akcjonariusza) głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL, co stanowi………………..% 

(należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji Akcjonariusza) ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu KGL.  

                                                 
1 wypełnić w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela Akcjonariusz; 
2 wypełnić tylko w przypadku, gdy dotyczy danego Akcjonariusza; 
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2. 3zwany dalej „Pełnomocnikiem”, któremu pełnomocnictwa w dniu……………. 

udzielił akcjonariusz posiadający……………………(należy wpisać ilość akcji) w spółce 

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako „KGL”), zapisanych na 

rachunku papierów wartościowych w4 ………………………………, 

stanowiących……………….% (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji 

Akcjonariusza) kapitału zakładowego KGL i uprawniające do 

wykonywania……………….. (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji 

Akcjonariusza) głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL, co stanowi………………..% 

(należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji Akcjonariusza) ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu KGL.  

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ 

PEŁNOMOCNIKA (ART. 4023 KSH) 

 

Niniejszym informuję, że w dniu……………… roku udzieliłem 

pełnomocnictwa/dalszego pełnomocnictwa dla osoby fizycznej legitymującej się 

………………o numerze……………………../osoby prawnej wpisanej do 

rejestru…………………………………………………………………o numerze…………do 

reprezentowania Akcjonariusza, jako właściciela wymienionych powyżej akcji KGL na 

Walnym Zgromadzeniu KGL zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 roku poprzez 

uczestniczenie w imieniu Akcjonariusza w tymże Zgromadzeniu i wykonywanie w 

imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji KGL, w 

następujący sposób: (należy podkreślić odpowiedni punkt a) lub b) 

 

a) według uznania pełnomocnika; 

 

b) zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

 

 

 

_______________________ 

podpis 

 

                                                 
3 wypełnić w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela pełnomocnik; 
4 wypełnić tylko w przypadku, gdy dotyczy danego Akcjonariusza 
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Uchwała nr 1 

 

 

Projekty uchwały na Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. 

 

Głos 

„za” 

 

Głos 

„przeciw” 

 

Głos  

„wstrzymuję 

się” 

 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 

głosowania 

„przeciw” 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 

KSH postanawia na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

wybrać Pana/ Panią 

……………………………. 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Instrukcja mocodawcy: 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 2 

 

Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Korporacja KGL 

S.A. 
Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach przyjmuje następujący porządek 

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki: 

 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 

4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok 2018 i 

sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 

2018 r. wraz z informacją o przyczynach i 

celu nabycia własnych akcji, liczbie i 

wartości nominalnej tych akcji, ich udziale 

w kapitale zakładowym, jak również o 

wartości świadczenia spełnionego w 

zamian za nabyte akcje. 

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej KGL za 

rok 2018 i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej KGL sporządzonego na 

dzień 31 grudnia 2018 r. i za okres od 1 

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

7. Przedstawienie sprawozdania z 

działalności Rady Nadzorczej Spółki 

zawierającego wyniki oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok 

2018, sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy kończący się dnia 31 

Instrukcja mocodawcy: 

 

    

Głos pełnomocnika: 
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grudnia 2018 r., wniosku Zarządu co do 

podziału zysku za rok obrotowy 2018, 

sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018, 

skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej KGL 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 

r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r. 

8. Powzięcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok 

2018. 

9. Powzięcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 

kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. 

10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału 

zysku za rok obrotowy kończący się 31 

grudnia 2018 r. 

11. Powzięcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej KGL za rok 2018. 

12. Powzięcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej KGL 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 

r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r. 

13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutoriom Panu Krzysztofowi 

Stanisławowi Gromkowskiemu z 

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu 

Spółki  w roku 2018. 

14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus 

z wykonania obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w roku 2018. 

15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu 

z wykonania obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w roku 2018. 

16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Panu Ireneuszowi 

Strzelczak z wykonania obowiązków 

Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. 

17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Spółki Pani Bożenie Okulus 

z wykonania obowiązków członka Rady 
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Nadzorczej Spółki w roku 2018. 

18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z 

wykonania obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku 2018. 

19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie 

Gromkowskiej z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

2018. 

20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Panu Tomaszowi 

Michałowi Dziekanowi z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku 2018. 

21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Panu Maciejowi 

Krzysztofowi Gromkowskiemu z 

wykonania obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku 2018. 

22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Panu Arturowi 

Lebiedzińskiemu z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku 2018. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zamknięcie obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr 3 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach, działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 KSH 

oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po 

zapoznaniu się z oceną Rady 

Nadzorczej, po rozpatrzeniu 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 

obejmujący okres od 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 

podjęcia. 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 4 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  Korporacja KGL 
S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach, działając na podstawie art. 

393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 

1 KSH, art. 53 ustawy o rachunkowości 

po zapoznaniu się z oceną Rady 

Nadzorczej oraz opinią biegłego 

rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 

2018 r. obejmujące: 

a) wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego, 

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 

2018 r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę  135. 352. 744, 

18  złotych, 

c) rachunek zysków i strat za okres od 

dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 

grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto 

w wysokości  3. 325. 946,11 złotych, 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym 

za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 

dnia 31 grudnia 2018 roku, 

e) rachunek przepływów pieniężnych za 

okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 

dnia 31 grudnia 2018 roku, 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 5 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  Korporacja KGL S.A. Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach,  działając na podstawie art. 395 § 2 

punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po 

zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z 

dnia 07 maja 2019 r. w sprawie propozycji 

podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 

obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r. oraz oceną tego wniosku przez 

Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady 

Nadzorczej numer 04/05/2019 z dnia 08 maja 

2019 r., postanawia przeznaczyć zysk netto 

Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w 

wysokości 3. 325 946, 11  zł (słownie: trzy 

miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset czterdzieści sześć 11/100) na 

następujące cele:   

a) 1.002.288, 00 zł (słownie: jeden milion dwa 

tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) na 

wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,  

b) 2.323.658, 11 zł (słownie: dwa miliony trzysta 

dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 

osiem złotych i 11/100) na kapitał zapasowy 

Spółki. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach ustala dzień dywidendy na 23 lipca 

2019 r. a termin wypłaty dywidendy na 6 

sierpnia 2019 r. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 6 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach, działając po 

zapoznaniu się z oceną Rady 

Nadzorczej Spółki, po rozpatrzeniu 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej 

KGL za rok obrotowy obejmujący 

okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r. 

2. Uchwala wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 7 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  Korporacja 
KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w 

Mościskach,  działając na podstawie art. 

395 § 5 KSH oraz art. 63c ustęp 4 

ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu 

się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią 

biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu 

zatwierdza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 

31 grudnia 2018 r. i za okres od 1 

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., 

obejmujące: 

a) wprowadzenie do rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, 

b) skonsolidowany rachunek zysków i 

strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 

roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 

wykazujący zysk netto w wysokości 

6. 157. 000, 00  złotych (sześć milionów 

sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 

c) skonsolidowane sprawozdanie z 

całkowitych dochodów za okres od dnia 

1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 

2018 roku wykazujące całkowite 

dochody w wysokości 6. 154. 000, 00   

zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt 

cztery tysiące złotych);  

d) skonsolidowany bilans sporządzony 

na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po 

stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 274. 867. 000, 00  zł (dwieście 

siedemdziesiąt cztery miliony osiemset 

sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),  

e) sprawozdanie ze zmian w 

skonsolidowanym kapitale własnym za 

okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 

 

    

 



 12 

dnia 31 grudnia 2018 roku, 

f) skonsolidowane sprawozdanie z 

przepływów pieniężnych za okres od 

dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 

grudnia 2018 roku, 

g) informację dodatkową wraz 

dodatkowymi notami i objaśnieniami. 

 

2.Uchwala wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 
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Uchwała nr 8 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach, działając na 

podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH 

udziela Panu Krzysztofowi 

Stanisławowi Gromkowskiemu 

absolutorium z wykonania 

obowiązków Prezesa Zarządu 

Spółki w roku obrotowym 

obejmującym okres od 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 9 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach, działając na 

podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH 

udziela Panu Zbigniewowi Okulus 

absolutorium z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu 

Spółki w roku obrotowym 

obejmującym okres od 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 10 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach, działając na 

podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH 

udziela Panu Lechowi Skibińskiemu 

absolutorium z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu 

Spółki w roku obrotowym 

obejmującym okres od 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 11 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach,  działając 

na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 

KSH udziela Panu Ireneuszowi 

Strzelczak absolutorium z 

wykonania obowiązków 

Wiceprezesa Zarządu Spółki w 

roku obrotowym obejmującym 

okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 12 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach, działając na 

podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH 

udziela Pani Bożenie Okulus 

absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym obejmującym okres od 1 

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 

roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 13 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach,  działając na 

podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH 

udziela Pani Hannie Skibińskiej 

absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym obejmującym okres od 1 

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 

roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 14 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach, działając na 

podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH 

udziela Pani Liliannie Małgorzacie 

Gromkowskiej absolutorium z 

wykonania obowiązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym obejmującym okres od 1 

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 

roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 15 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach,  działając na 

podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH 

udziela Panu Tomaszowi Michałowi 

Dziekanowi absolutorium z 

wykonania obowiązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym obejmującym okres od 1 

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 

roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 16 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. z 

siedzibą w Mościskach, działając na 

podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH 

udziela Panu Maciejowi 

Krzysztofowi Gromkowskiemu 

absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym obejmującym okres od 

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 

2018 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 
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Uchwała nr 17 

 
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A. 

Głos „za” Głos 

„przeciw” 

Głos  

„wstrzymuję 
się” 

Złożenie 

sprzeciwu  

w razie 
głosowania 
„przeciw” 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki 

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą 

w Mościskach 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki KORPORACJA KGL S.A. 

z siedzibą w Mościskach, działając 

na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 

KSH udziela Panu Arturowi 

Lebiedzińskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym obejmującym okres od 

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 

2018 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Instrukcja mocodawcy: 
 

    

Głos pełnomocnika: 

 

    

 

 


