
FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych postanawia uchylić tajności głosowania przy powołaniu  Komisji Skrutacyjnej. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                      

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 



 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 1.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………       

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

……………………………… 

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej 

następujące osoby :  

1. ............................... 

2. ............................... 

3. ............................... 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ………………………………………………....…… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                   

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 



 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 2.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki  ............................. córkę/syna ........................ i ....................., PESEL, zamieszkałą/ego 

w ....... przy ul. ..................... legitymującą/ego się dowodem osobistym ....... 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                      

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 

 



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 3.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. przyjmuje  następujący porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2013 r. : 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4. Wybór  Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

6. Przyjęcie porządku obrad. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 

8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego 

obowiązków  w 2012 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji 

własnych Spółki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na 

nabycie akcji własnych Spółki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki 

do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.  



15. Podjecie uchwały w sprawie  upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia  jednolitego 

tekstu Statutu Spółki. 

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                 

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 4.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie 

Zarządu  z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie 

finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące: 

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę bilansową w kwocie 14.677.258,25 zł (słownie: czternaście milionów sześćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i 25/100). 

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 

wykazujący zysk netto w wysokości 2.780.829,55 zł  (słownie: dwa miliony siedemset 

osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i 55/100), 

3. rachunek przepływu środków pieniężnych, 

4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 



Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się …………………………........……………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                   

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 5.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

OBJAŚNIENIA  

 

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 



 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  

 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012 

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Ewie Kobosko - Prezesowi Zarządu 

Spółki absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. 

do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 



W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                  

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 6.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto                          

w kwocie  2.780.829,55 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset 

dwadzieścia dziewięć złotych i 55/100) za rok obrotowy 2012, w całości na zasilenie kapitału 

zapasowego. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                    

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 



………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 7.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

 

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§1 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) celem 

umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie 

ustalonym w niniejszej Uchwale. 

2. Zgromadzenie spółki Prymus S.A. określa następujące warunki nabycia akcji własnych: 

1) Zarząd uprawniony jest do nabycia maksymalnie 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji. 

2) Minimalna wartość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 3,00 zł (słownie: trzy 

złote), a cena maksymalna nie może przekroczyć 3,50 zł (słownie: trzy złote 

pięćdziesiąt groszy). 

3) Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia 

niniejszej uchwały do 17 czerwca 2018 r.  



4) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, 

proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Spółce                

i w tym celu zaoferuje akcjonariuszom, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie 

internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za 

pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie 

raportów bieżących, odkupienie Akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby 

Akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę. 

5) Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę Akcje cenę w zakresie wskazanym przez 

WZA mając na uwadze następujące parametry: 

a) Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku. 

b) Wszystkim akcjonariuszom zostanie zaoferowana jednakowa Cena. 

c) Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego Akcji zostanie 

określona w następujący sposób: 

Stopa zaspokojenia = K/(L*Cena) 

L – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia 

K – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych 

Cena – cena zaoferowana za Akcje 

d) Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby Akcji jaką 

Spółka odkupi zgodnie z wyżej wskazanym wzorem od każdego                                    

z akcjonariuszy, który zgłosił chęć odsprzedaży, zaokrąglając liczbę Akcji w dół do 

najbliższej wartości całkowitej. 

e) Składając ofertę skierowaną przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariuszy Zarząd 

zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki               

i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż                 

30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki 

w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych 

akcjonariuszy mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji.  

f) W przypadku gdy akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach 

Zarząd będzie uprawniony ale nie zobowiązany do dokonania zakupu dodatkowego 

akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji 

spółki w powyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty                      

w punkcie 5) lit. c) i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych 

transakcji, od których akcjonariusze się uchylili.  



g) W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należytą starannością celem 

zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji. 

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:   

a)  po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 

17 czerwca 2018 r.,   

b)  za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia akcji w części lub                        

w całości.   

 

§ 2 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki 

zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych 

zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.   

 

§ 3 

Na dokonanie dalszego dysponowania akcjami własnymi Spółki wymagana będzie 

każdorazowo zgoda Rady Nadzorczej Spółki wyrażona w formie uchwały określającej 

warunki tego dysponowania, w tym liczbę akcji oraz cenę. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                   

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 8.  

Treść instrukcji*: 



…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 
 

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  

§ 1 

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości ……. zł (…….złotych) z przeznaczeniem na nabycie 

akcji własnych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego w 

trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.  

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty ……. zł ( ……. złotych) z 

kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                   

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 



………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 9.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 
 

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej 

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej  

następujące osoby : 

1. ....................... 

2. ........................ 

3. ....................... 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                   

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 



 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 10.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 



zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  

 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia  funkcji członków Rady 

Nadzorczej  następujące osoby : 

1. ....................... 

2. ........................ 

3. ....................... 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                   

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 



 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 11.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 
zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia dokonać następujących zmian                          

w treści § 8 Statutu Spółki : 

 

1. zmienić zapis § 8 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie o treści jak następuje : 

"3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze 

ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała 

Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, w szczególności 

podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu 

umorzenia jego  akcji, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego." 

 

2. dodać w § 8 Statutu ustępy 5 i 6 w następującym brzmieniu : 

„5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału 

docelowego  o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 ( jeden milion pięćset tysięcy ) złotych  w okresie 

3 (trzech) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

6. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku 

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w 

formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i 

niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty 

subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie 

Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.” 

 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A., podzielając stanowisko Zarządu w sprawie 

niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały 

wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych: 



 Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału, co pozwoli pozyskać 

dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału 

zakładowego Spółki poprzez skrócenie  czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz 

zredukowania koszów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia                  

w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. 

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału ( w granicach 

upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego 

rozwoju. 

Zmiana statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zapobiegnie podwyższaniu kapitału 

zakładowego "na zapas", a pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu  w momencie, gdy 

będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes 

akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego  jest chroniony dodatkowo uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd 

Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu 

Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. 
 

 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                   

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 12.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

* niepotrzebne skreślić 

 



FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PRYMUS S.A.  z siedzibą w Tychach 

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma ⃰ 

…………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰ 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS  ⃰

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

Nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A. w Tychach  

zwołanym na dzień 17 czerwca 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.                       

W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe 

określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również 

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów 

uchwał.  



 

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

akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 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.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych                      

i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od 

treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 

wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie                        

w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

 

⃰ niepotrzebne skreślić 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r.  

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek 

handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych w dniu 17 czerwca 2013 r. na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A., 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie:  

 Za …………………………………………………………… (ilość głosów)  

 Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)  

 Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw                   

z prośbą o wpisanie do protokołu.  

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 13.  

Treść instrukcji*: 

…………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………



…………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………  

 

 

 

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


