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INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA POZWALAJĄCEGO NA 
WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  

 
 
Formularz po wypełnieniu przez akcjonariusza/pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa 
oraz doręczeniu spółce, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może 
stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika o ile zostanie podpisany przez akcjonariusza 
oraz pełnomocnika w sposób umożliwiający ich identyfikację. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy 
wykorzystaniu formularza, powinien on zostać uzupełniony i podpisany przez akcjonariusza oraz 
pełnomocnika, a następnie 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, wypełniony przez akcjonariusza formularz jest traktowany 
jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim 
głosowaniu i powinien być przez niego zachowany. 
 
Wykorzystanie niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji akcjonariusza/pełnomocnika 
udzielającego pełnomocnictwa i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. 
Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie 
zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. 
 
Wydanie instrukcji do głosowania przez akcjonariusza/pełnomocnika udzielającego 
pełnomocnictwa następuje poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku 
zaznaczenia rubryki „Inne” akcjonariusz/pełnomocnik udzielający pełnomocnictwa określa w tej 
rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
 
W przypadku woli odmiennego głosowania z posiadanych akcji akcjonariusz/pełnomocnik 
udzielający pełnomocnictwa wskazuje w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których 
pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku 
wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany 
sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 
 
Uprzejmie informujemy, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się 
od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
 
Uprzejmie informujemy, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo 
głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza/pełnomocnika udzielającego 
pełnomocnictwa. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce. 

 
 

 
 


