
FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

 

 
 

Niniejszy formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych 

w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15A, 

zwołanym na dzień 3 listopada 2016 roku godz. 11.00 w siedzibie Spółki. 

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi 

warunku oddania głosu przez pełnomocnika. 

 

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez 

mocodawcę. 

 

 

I. DANE AKCJONARIUSZA: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza) 

  

adres: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PESEL/REGON/KRS: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, jeżeli głos oddaje pełnomocnik) 

 

adres: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PESEL/REGON/KRS: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………, ………………..2016 r. 

(miejscowość, data) 
 

………………………………………………… 
(podpis Akcjonariusza) 

  



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA 
 

   2 

 

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odnoszą się 

do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał 

poddanych pod  głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym 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 woli 

udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić  rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” 

określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez  pełnomocnika.  

 

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

jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, 

„przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik 

upoważniony jest do głosowania we  wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez 

akcjonariusza. 
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Uchwała nr [●] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 

z dnia 3 listopada 2016 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego 

Zgromadzenia Pana / Panią …………….  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    

 

Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ..................... 

 
Dalsze/inne instrukcje: …………..................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
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Uchwała nr [●] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 

z dnia 3 listopada 2016 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji 

Skrutacyjnej następujące osoby: 

1. ……………………, 

2. ……………………. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    

 

Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ..................... 
 

Dalsze/inne instrukcje: …………..................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
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Uchwała nr [●] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 

z dnia 3 listopada 2016 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

  

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (NWZ) przyjmuje porządek obrad 

w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 7 października roku: 

1. Otwarcie obrad NWZ, 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ, 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki - Pana Tomasza 

Jankowskiego, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ, 

9. Zamknięcie obrad NWZ. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    

 

Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ..................... 

 
Dalsze/inne instrukcje: …………..................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

  

http://www.makarony.pl/
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Uchwała nr [●] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 

z dnia 3 listopada 2016 r. 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego 

 

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia odwołać Członka 

Rady Nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    

 

Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ..................... 
 

Dalsze/inne instrukcje: …………..................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
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Uchwała nr [●] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 

z dnia 3 listopada 2016 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VII kadencji 

 

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka 

Rady Nadzorczej VII kadencji Panią/Pana ........................ 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    

 

Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ..................... 
 

Dalsze/inne instrukcje: …………..................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
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Uchwała nr [●] 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 

z dnia 3 listopada 2016 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania 

i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości ……………………. zł ponosi 

………………. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 
WG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

    

 

Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… Liczba akcji: ………… 

 
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ..................... 

 

Dalsze/inne instrukcje: …………..................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 

 


