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Formularz  

dotyczący głosowania przez pełnomocnika  

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie  

w dniu 11 czerwca 2017 roku 

 

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe.  

Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. 

 

I. DANE AKCJONARIUSZA 

Imię i Nazwisko / Nazwa 

(firma) 

 

 

Seria i numer dowodu 

osobistego/paszportu / lub 

numer rejestru 

 

 

Telefon:  

Adres e-mail:  

II. DANE PEŁNOMOCNIKA 

Imię i Nazwisko / Nazwa 

(firma) 

 

 

Seria i numer dowodu 

osobistego/paszportu / lub 

numer rejestru 

 

 

Telefon: 

 

 

Adres e-mail: 

 

 

 

Instrukcja korzystania z formularza: 

1. Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajdują się: 

a) rubryki przeznaczone do oddania głosu i / lub złożenia sprzeciwu; 

b) rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu 

głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosowad ma pełnomocnik. 

2. Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim 

kwadracie  

3. Wypełnienie instrukcji następuje poprzez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie 

instrukcji. Mocodawca może również wpisad w wolne miejsce dodatkowe instrukcje, 

przykładowo oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź sposób 

postępowania w przypadku, gdyby projekt uchwały uległ zmianie lub w trakcie Zgromadzenia 
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zgłoszone zostały dodatkowe wnioski lub projekty uchwał, bądź wskazanie, że pełnomocnik 

może głosowad według swojego uznania. 

4. Jeżeli głosowanie ma byd odmienne z różnych akcji, należy zaznaczyd w odpowiedniej rubryce z 

jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne 

oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których 

następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako „wstrzymujący się” z 

całości akcji. 

5. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym formularzem przez akcjonariusza i 

jego pełnomocnika nie będzie weryfikowana zgodnośd oddania głosu z treścią instrukcji. 

Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie 

oddany w sposób sprzeczny z instrukcją. 
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UCHWAŁA NR ____/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie 

z dnia 11 czerwca 2017 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

 

 

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

Radpol S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: 

 

§1 

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana _______________. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia 

 

 

Uzasadnienie projektu uchwały: 

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany 

jest przez kodeks spółek handlowych 

 

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY  

 ZA 

 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 PRZECIW 

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY 

 ZA 

 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 PRZECIW 

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

Pozostałe instrukcje: 
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UCHWAŁA NR ___/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie 

z dnia 11 czerwca 2017 roku  

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą  

w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Radpol S.A. dokonuje wyboru Komisji 

Skrutacyjnej.  

§1 

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą  

w Człuchowie wybiera się:  

1 Panią/ Pana .................................................., 

2 Panią/ Pana .................................................., 

3 Panią/ Pana .................................................., 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Uzasadnienie projektu uchwały: 

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej przewiduje regulamin Walnego 

Zgromadzenia Radpol S.A. 

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY  

 ZA 

 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 PRZECIW 

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY 

 ZA 

 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 PRZECIW 

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

Pozostałe instrukcje: 
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UCHWAŁA NR ___/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie  

z dnia 11 czerwca 2017 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) 

postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1. Otwarcie obrad Walnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Radpol S.A. z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty 

publicznej,  ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji,  

dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do 

akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady 

Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

7. Zamknięcie obrad. 

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uzasadnienie projektu uchwały: 

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia. 

 

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY  

 ZA 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 PRZECIW 

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY 
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 ZA 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 PRZECIW 

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

Pozostałe instrukcje: 
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UCHWAŁA NR __/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) 

z dnia 11 czerwca 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 3  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. 

z dnia 7 lutego 2017 roku 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji 

zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej,  

ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji,  

dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru,  

praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,  

zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej  

do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki 

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

A. W dniu 7 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w 

sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji 

zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako 

dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany 

Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu 

Spółki, przy czym powyższa uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została 

następnie zmieniona na podstawie uchwały nr 5 z dnia 21 marca 2017 r. Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty 

publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, 

dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do 

akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady 

Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, mocą której zmieniono treść Uchwały 

(dalej łącznie: Uchwała o podwyższeniu); 

B. Intencją Spółki jest zmiana dnia prawa poboru wskazanego w Uchwale o podwyższeniu;  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podjąć uchwałę następującej treści: 

 

§1 

 

Zmienia się brzmienie Uchwały o podwyższeniu, w ten sposób, że: 

 

1. tytuł Uchwały o podwyższeniu w brzmieniu: 

 

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RADPOL" Spółka Akcyjna z dnia 07 lutego 

2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach 

subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. 

jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 
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wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz 

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

 

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RADPOL" Spółka Akcyjna z dnia 07 lutego 

2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach 

subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 30 czerwca 2017 r. 

jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz 

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

 

2. § 2 ust. 1 Uchwały o podwyższeniu w brzmieniu: 

 

Ustala się dzień 12 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu art. 432 § 2 KSH 

(„Dzień Prawa Poboru”).  

 

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Ustala się dzień 30 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu art. 432 § 2 KSH 

(„Dzień Prawa Poboru”).  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie projektu uchwały: 

Zarząd Spółki proponuje podjęcie przedmiotowej uchwały w związku z faktem, że na dzień 16 maja 

2017 roku (tj. do dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym planowane 

jest podjęcie przedmiotowej uchwały) toczy się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowanie 

dotyczące zatwierdzenia prospektu emisyjnego dotyczącego emisji akcji Spółki serii E. Mając na 

względzie potencjalne ryzyko, że powyższe postępowanie nie zakończy się do dnia 12 czerwca 2017 

roku (tj. dnia prawa poboru wskazanego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w 

ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 

2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz 

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki), Zarząd Spółki z 

ostrożności prawnej, a także biorąc pod uwagę termin konieczny na zwołanie walnego zgromadzenia 

Spółki publicznej postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek 

obrad będzie obejmował zmianę ww. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w 

zakresie określenia dnia prawa poboru na dzień 30 czerwca 2017 roku.  

 

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY  
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 ZA 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 PRZECIW 

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY 

 ZA 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 PRZECIW 

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

Liczba akcji: _____________ 

Pozostałe instrukcje: 

 

 

 

 


