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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku 

oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.  
 

Dane Akcjonariusza: 

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko:   ____________________________________________ 

Adres siedziby / zamieszkania:  ____________________________________________ 

Nr REGON / PESEL: ____________________________________________ 

Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.:  ____________________________________________ 
 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko:   ____________________________________________ 

Adres zamieszkania:  ____________________________________________ 

Nr PESEL: ____________________________________________ 

Nr dowodu osobistego (paszportu):  ____________________________________________ 
 

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do 

projektów uchwał opublikowanych przez Skyline Investment S.A. na swojej stronie internetowej. 

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie 

bezpośrednio na 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 Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne 

instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.   

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” 

oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.  
 

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji 

proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować 

„Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji 

uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji 

posiadanych przez Akcjonariusza. 
 

Głosowanie: 

 Za 

 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Przeciw 

 Zgłoszenie 

sprzeciwu 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wg uznania  

 Pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 

____________________________ 

Data i podpis Akcjonariusza 
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Uchwała nr _____ 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Skyline Investment S.A. w Warszawie 

z dnia _____2018 r. 

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się __________ na 

przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.” 

 

 Za 

 

 

 

Liczba akcji:  

…………………………… 

 Przeciw 

 Zgłoszenie 

sprzeciwu 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wg uznania  

 Pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

Treść sprzeciwu: 

Dalsze/inne instrukcje: 

 

Uchwała nr _____ 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Skyline Investment S.A. w Warszawie 
z dnia _____2018 r. 

o wyborze komisji skrutacyjnej 

„Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie: 
– __________, 
– __________, 
– __________.” 

 

 Za 

 

 

 

Liczba akcji:  

…………………………. 

 Przeciw 

 Zgłoszenie 

sprzeciwu 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wg uznania  

 Pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

Treść sprzeciwu: 

Dalsze/inne instrukcje: 
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Uchwała nr _____ 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  

Skyline Investment S.A. w Warszawie 
z dnia _____2018 r. 

o przyjęciu porządku obrad 

 „Przyjmuje się następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki: 
1. otwarcie zgromadzenia; 
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; 
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia 

uchwał; 
4. wybór komisji skrutacyjnej; 
5. przyjęcie porządku obrad; 
6. przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej; 
7. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zmianach w składzie Rady Nadzorczej; 
8. wolne wnioski; 

zamknięcie zgromadzenia.” 

 Za 

 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Przeciw 

 Zgłoszenie 

sprzeciwu 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wg uznania  

 Pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

Treść sprzeciwu: 

Dalsze/inne instrukcje: 

 

Uchwała nr _____ 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  

Skyline Investment S.A. w Warszawie 
z dnia _____2018 r. 

o wyborze członka Rady Nadzorczej 

 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych powołuje _____________________ na funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem 
___________________. 
Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady 
Nadzorczej.” 

 Za 

 

 

 

Liczba akcji:  

…………………………. 

 Przeciw 

 Zgłoszenie 

sprzeciwu 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

 Wg uznania  

 Pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji:  

………………………… 

Treść sprzeciwu: 

Dalsze/inne instrukcje: 
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