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PEŁNOMOCNICTW O DO UCZESTNICTWA W  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

BANKU HANDLOWEGO W WARSZAW IE S.A. 
ZWOŁANYM NA DZIE Ń 20 LISTOPADA 2009 R. 

 
dla podmiotów niebędacych osobami fizycznymi  

 

Ja, niŜej podpisany / My niŜej podpisani, 

Imię i nazwisko .........................................................................................................................................  

działający w imieniu: ................................................. , z siedzibą w ……………………………………. 

oświadczam(y), Ŝe …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma 
akcjonariusza) (dalej Akcjonariusz) jest uprawniony z …………………………………….. (liczba) akcji 
zwykłych na okaziciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) 

i niniejszym upowaŜniam(y):  

Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się 
paszportem/dowodem toŜsamości/innym urzędowym dokumentem toŜsamości …………..……………, 

albo 

…………………………………………………(firma podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i 
adresem …………..……………, 

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na dzień 
20 listopada 2009 r., godzina 11.00, przy ul. Traugutta 7/9 w Warszawie (dalej Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z 
……………(liczba) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według 
uznania pełnomocnika. 

 

______________________________ 

[imię i nazwisko, funkcja oraz data] 

 

______________________________ 

[imię i nazwisko, funkcja oraz data] 
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INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA: 

1. W przypadku rozbieŜności pomiędzy danymi Akcjonariusza Banku wskazanymi w pełnomocnictwie 
a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i przekazanego Bankowi na podstawie art. 406 
(3) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Banku moŜe nie zostać dopuszczony do uczestnictwa 
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

2. Instrukcja zamieszczona poniŜej dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami 
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy 
Akcjonariuszem Banku a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona osobom postronnym, w 
szczególności Bankowi, zarówno przed jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez 
akcjonariusza Banku nie wpływa na waŜność głosowania. 

4. Wykorzystanie niniejszego formularza zaleŜy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza Banku. 
Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iŜ treść 
takiego pełnomocnictwa umoŜliwi ą: 

(a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika; 

(b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych; 

(c) złoŜenie sprzeciwu przez Akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale; oraz 

(d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do kaŜdej z 
uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusza. 

5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno 
zostać dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 

6. Ryzyko związane uŜyciem elektronicznej formy komunikacji leŜy po stronie Akcjonariusza. 

7. W celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu 
identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu 
pełnomocnictwa w formie elektronicznej Bank sprawdza, czy załączone zostały skany 
dokumentów umoŜliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, 
a takŜe czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały 
zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów.  Ponadto, Bank ma prawo skontaktować 
się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub wysłać 
wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z 
akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem 

8. Wszelkie dokumenty przesyłane do Banku drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do 
formatu PDF. 
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DO: [___________________________________] 

 

INSTRUKCJA DOTYCZ ĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

 

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego 
na dzień 20 listopada 2009 r., godzina 11.00, przy ul. Traugutta7/9 w Warszawie. 

 

UCHWAŁA 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna 

z dnia 20 listopada 2009 r. . 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia ............................................................. 

 

__ Za __ Przeciw 

 

__ Zgłoszenie 
sprzeciwu 

 

__ Wstrzymuję się __ według uznania 
pełnomocnika 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Komentarz:  

 

UCHWAŁA  

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia  

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna 

z dnia  20 listopada  2009 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia. 
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__ Za __ Przeciw 

 

__ Zgłoszenie 
sprzeciwu 

 

__ Wstrzymuję się __ według uznania 
pełnomocnika 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Komentarz:  

 

UCHWAŁA 

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia 

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna 

z dnia  20 listopada 2009 r.  

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: 
............................................................. 

 

__ Za __ Przeciw 

 

__ Zgłoszenie 
sprzeciwu 

 

__ Wstrzymuję się __ według uznania 
pełnomocnika 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Komentarz:  

 

UCHWAŁA 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna 

z dnia  20 listopada  2009 r. 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pania /Pana  .............  
na  trzyletnią kadencję. 
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__ Za __ Przeciw 

 

__ Zgłoszenie 
sprzeciwu 

 

__ Wstrzymuję się __ według uznania 
pełnomocnika 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Komentarz:  

 
UCHWAŁA 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna 

z dnia 20 listopada 2009 r. 
 

w sprawie zmian w Statucie Banku  

  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 
Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, Ŝe: 

1. Paragraf 5 ust. 4 pkt. 21) Statutu, otrzymuje następujące nowe brzmienie:  

21) prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń 
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

2. W §5 ust. 4 Statutu, dodaje się punkt 22) w brzmieniu: 

22) świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego. 

3 W §8 Statutu ustęp 7 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: 

Akcjonariusze uprawnieni do Ŝądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia do uzupełnienia porządku 
obrad powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, 
wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad, nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliŜszego 
Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niŜ na osiemnaście dni przed 
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 

4. W §11 Statutu skreśla się ustęp 3. 

5. W związku z usunięciem dotychczasowego ustępu 3 paragrafu 11 Statutu, dotychczasowy 
ustęp 4 staje się ustępem 3, a dotychczasowy ustęp 5 staje się ustępem 4. 

6. Zgodnie z Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, upowaŜnia się Radę Nadzorczą do 
ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą. 

7. Zmiany Statutu, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą skuteczne z chwilą dokonania 
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. 

8. Niniejsza Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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__ Za __ Przeciw 

 

__ Zgłoszenie 
sprzeciwu 

 

__ Wstrzymuję się __ według uznania 
pełnomocnika 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Komentarz:  

 
UCHWAŁA 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna 

z dnia 20 listopada 2009 r. 
w sprawie zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku 

 

I. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §13 ust. 4 Statutu, postanawia zmienić 
Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, Ŝe: 

1. Dodaje się nowy § 5 w następującym brzmieniu: 

§ 5 
 

1. Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, akcjonariusze 
mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W 
szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, Ŝądania, zadawać pytania oraz przesyłać 
zawiadomienia i dokumenty. 

 
2. Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu 

specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego. 
3. Ryzyko związane z uŜyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z 

Bankiem leŜy po stronie akcjonariusza.  
 
4. W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w 

oryginale sporządzone zostały w języku innym niŜ język polski, obowiązany jest on dołączyć do 
nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 
5. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak równieŜ przez Bank do 

akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF." 

 

2. Dotychczasowy § 5 Regulaminu otrzymuje numer 6 oraz dodane zostają w nim nowe pkt. 3 
i 4. Wobec powyŜszego nowy § 6 otrzymuje następujące brzmienie: 
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§ 6 

 
1. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
 
2. Akcjonariusz, będący osobą prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli 
lub przez pełnomocnika. 

 
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
 
4. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępnione są 

od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Banku." 

 

3. Po § 6 dodaje się nowy § 7 o następującym brzmieniu: 

§ 7 
 

1. W przypadku gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik 
obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty: 

1)oryginał pełnomocnictwa; 

2)skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza; oraz 

3)dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. 

2. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyŜej dokumentów sporządzony jest w 
języku innym niŜ język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na 
język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego." 

 

4. Po § 7 dodaje się nowy § 8 o następującym brzmieniu: 

 

§ 8 
 

1. Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy 
wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego. 

 
2. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Banku podaje swój numer telefonu 

oraz adres e-mailowy, a takŜe numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za 
pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i 
pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno równieŜ zawierać 
zakres pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu 
oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. 
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3. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz 
przesyła do Banku tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania 
prawa głosu przez pełnomocnika.  

 
4. W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, akcjonariusz przesyła do Banku: 

1)skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub  

2)skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu 
takiego akcjonariusza. 

 
5. JeŜeli pełnomocnictwa udzielono podmiotowi innemu niŜ osoba fizyczna, akcjonariusz Banku 

dodatkowo przesyła: 

1)skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik; lub 

2)skan innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika. 
 
6. Zasady opisane powyŜej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną 

o odwołaniu pełnomocnictwa. 
 
7. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno 

być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Walnego 
Zgromadzenia. 

 
8. Zasady opisane w ustępach powyŜej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, 

przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu dokumentów słuŜących do jego identyfikacji." 

 

5. Po § 8 dodaje się nowy § 9 o następującym brzmieniu: 

 

§ 9 
 

1. W celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu 
identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu 
pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami § 8, Bank sprawdza, czy 
załączone zostały informacje oraz skany dokumentów wymienionych w § 8, a w przypadku osób 
niebędących osobami fizycznymi, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby 
uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. 

 
2. Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez 

akcjonariusza zgodnie z pkt § 8 lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu 
udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank 
ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem. 

 
3. Bank moŜe podjąć dodatkowo inne działania słuŜące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika 

w celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym 
działania te będą proporcjonalne do celu. 
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4. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez 
zachowania wymogów wskazanych w pkt § 8 nie wiąŜe Banku." 

 

6. Po § 9 dodaje się nowy § 10 o następującym brzmieniu: 

 

§ 10 
 

1. Członek zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym 
Zgromadzeniu. 
 

2. JeŜeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest: 

1)członek Zarządu Banku; 

2)członek Rady Nadzorczej Banku; 

3)pracownik Banku lub: 

4)członek organów lub pracownik spółki zaleŜnej od Banku, 

pełnomocnictwo moŜe wówczas upowaŜniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym 
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności 
wskazujące na istnienie bądź moŜliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie 
dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. 

 
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa powyŜej, akcjonariusz Banku 

obowiązany jest udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania, a pełnomocnik 
jest obowiązany głosować zgodnie z udzieloną instrukcją." 

 

7. W związku z wyŜej wymienionymi zmianami: 

• dotychczasowy § 6 otrzymuje numer 11. 

• dotychczasowy § 7 otrzymuje numer 12. 

• dotychczasowy § 8 otrzymuje numer 13. 

• dotychczasowy § 9 otrzymuje numer 14. 

• dotychczasowy § 10 otrzymuje numer 15. 

• dotychczasowy § 11 otrzymuje numer 16. 

• dotychczasowy § 12 otrzymuje numer 17. 

• dotychczasowy § 13 otrzymuje numer 18. 

• dotychczasowy § 14 otrzymuje numer 19 oraz skreśla się w ramach nowego § 19 w pkt. 
2 zdanie drugie. Wobec powyŜszego nowy § 19 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
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"2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie moŜna, chyba 
Ŝe cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi 
sprzeciwu co do podjęcia uchwały." 

• dotychczasowy § 15 otrzymuje numer 20. 

• dotychczasowy § 16 otrzymuje numer 21. 

• dotychczasowy § 17 otrzymuje numer 22. 

• dotychczasowy § 18 otrzymuje numer 23. 

• dotychczasowy § 19 otrzymuje numer 24. 

• dotychczasowy § 20 otrzymuje numer 25. 

• dotychczasowy § 21 otrzymuje numer 26. 

• dotychczasowy § 22 otrzymuje numer 27 oraz następujące brzmienie: 

 
 

§ 27 

1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałą 
dotyczącą: 

1) sporów pomiędzy nim a Bankiem, 
2)  jego odpowiedzialności wobec Banku, 
3)  udzielenia mu absolutorium, 
4)  zwolnienia z zobowiązania wobec spółki. 

2. Akcjonariusz moŜe głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego 
osoby, o których mowa w ust. 1. 

3. W sytuacji o której mowa w ust. 2 pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi 
okoliczności wskazujące na istnienie bądź moŜliwość wystąpienia konfliktu interesów. 
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

4. W sytuacji o której mowa w ust. 2 akcjonariusz obowiązany jest udzielić pełnomocnikowi 
instrukcji co do sposobu głosowania, a pełnomocnik obowiązany jest do głosowania zgodnie z 
udzieloną instrukcją." 

 

• dotychczasowy § 23 otrzymuje numer 28. 

• dotychczasowy § 24 otrzymuje numer 29. 

• dotychczasowy § 25 otrzymuje numer 30. 

• dotychczasowy § 26 otrzymuje numer 31. 

• dotychczasowy § 27 otrzymuje numer 32. 

• dotychczasowy § 28 otrzymuje numer 33. 

• dotychczasowy § 29 otrzymuje numer 34. 

• dotychczasowy § 30 otrzymuje numer 35. 
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• dotychczasowy § 31 otrzymuje numer 36. 

 

II. UpowaŜnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą. 

III. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą 
skuteczne z chwilą zarejestrowania zmian Statutu przewidzianych uchwałą nr [__] Walnego 
Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2009 r. 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 

 
__ Za __ Przeciw 

 

__ Zgłoszenie 
sprzeciwu 

 

__ Wstrzymuję się __ według uznania 
pełnomocnika 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Liczba akcji: 
_____________ 

Komentarz:  

 

 

 

______________________________ 

 

[imię i nazwisko akcjonariusza] 

 

WYJAŚNIENIA 

1. Akcjonariusz Banku wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" lub "�" przy sposobie 
głosowania, który jest jego intencją.  W rubryce "Komentarz" Akcjonariusz Banku moŜe zamieścić 
dodatkowe uwagi dla pełnomocnika.  Znajdujące się pod kaŜdym ze sposobów głosowanie miejsca 
na wpisanie liczby akcji umoŜliwia Akcjonariuszowi Banku niejednolite głosowanie z posiadanych 
przez siebie akcji.  Brak wzmianki w tej rubryce oznacza, iŜ Akcjonariusz głosuje w sposób przez 
siebie wskazany z całości posiadanych akcji.  

2. PoniewaŜ projekty uchwał przedstawione powyŜej mogą róŜnić się od ostatecznych projektów 
uchwał poddanych pod głosowanie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu uniknięcia 
wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zaleca się określenie w rubryce „Komentarz” 
sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji. 


