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FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 28 stycznia 2019 roku 

 

 

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania 

głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych 

uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza. Niniejszy dokument nie 

zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre 

ze stron niniejszego formularza według własnego uznania. 

 

Formularz,  po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku 

głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, 

a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jako pisemna 

instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez 

niego zachowany. 

 

Poniżej znajdują się projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Pod każdym 

projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję  w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza 

dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu 

w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i 

złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. 

Ponadto, w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie 

reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość 

akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. 

 

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym 

formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. 

Decydowało będzie oddanie głosu lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, a także w przypadku, gdy 

dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. 

 

 

Dane Mocodawcy – Akcjonariusza: 

 
Imię i nazwisko/firma 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 

 
Adres zamieszkania/siedziba 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
PESEL/REGON …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Numer dowodu osobistego/numer KRS 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1 W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w 

każdej rubryce ilości akcji, z których Pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”; „wstrzymujący się”. W przypadku braku 
wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, Pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z 
Mocodawcą. 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………….. uprawniony/a do udziału w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 28 stycznia 2019 roku (dalej: 

„Zgromadzenie”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wydanym 

przez ………………………………………………… w dniu …..........2019 roku o numerze …………………………………….. 

reprezentowany przez: 

 

Dane Pełnomocnika: 

 
Imię i nazwisko/firma 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 

 
Adres zamieszkania/siedziba 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
PESEL/REGON …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Numer dowodu osobistego/numer KRS 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

na podstawie poniższego formularza, wydaje instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą 

z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu 

Zgromadzenia. 
 

Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej 

rubryce1. 

 

 

………………………….………………………. 

data i podpis Akcjonariusza 

 

Uchwały przewidziane do podjęcia na Zgromadzeniu: 

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1  

 

UCHWAŁA NR 1 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 stycznia 2019 roku 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia 
Panią/Pana ……………………………………………………………… . 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Głos „za”:  liczba akcji ………………………………….…….…… 

Głos „przeciw”:  liczba akcji ..………………………………….…….…. 

Głos „wstrzymujący się”:  liczba akcji …………………………………..………... 

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw         TAK               NIE 
 

Inne instrukcje Mocodawcy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2 

 

UCHWAŁA NR 2 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala się, co 

następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Powołanie członka Rady Nadzorczej.  

6. Wyrażenie zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw 

majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego w związku z 

ewentualnym zaciągnięciem dodatkowego finansowania przez CIECH S.A. lub jej spółki zależne 

w formie kredytów bankowych, emisji obligacji lub w inny sposób oraz (ii) na emisję obligacji.  

7. Zamknięcie obrad. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Głos „za”:  liczba akcji ………………………………….…….…… 

Głos „przeciw”:  liczba akcji ..………………………………….…….…. 

Głos „wstrzymujący się”:  liczba akcji …………………………………..………... 

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw         TAK               NIE 
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Inne instrukcje Mocodawcy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Powołanie członka Rady Nadzorczej  

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3  

 

UCHWAŁA NR 3 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z  § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 

Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią …………………………………………………. 

do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Głos „za”:  liczba akcji ………………………………….…….…… 

Głos „przeciw”:  liczba akcji ..………………………………….…….…. 

Głos „wstrzymujący się”:  liczba akcji …………………………………..………... 

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw         TAK               NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego finansowania 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4  

 

UCHWAŁA NR 4 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw 

majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego w związku z ewentualnym 



Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. 28.01.2019 

zaciągnięciem dodatkowego finansowania przez CIECH S.A. lub jej spółki zależne w formie kredytów 

bankowych, emisji obligacji lub w inny sposób oraz (ii) na emisję obligacji 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 6) oraz § 18 pkt 9) Statutu 

spółki CIECH S.A. („Spółka”), w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę dodatkowego 

finansowania („Finansowanie”) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na pozyskanie przez Spółkę lub jej 

spółki zależne Finansowania poprzez emisję przez Spółkę lub jej spółki zależne obligacji na 

rynkach międzynarodowych lub rynku polskim, zaciągnięcie kredytów bankowych lub w innej 

formie lub poprzez połączenie różnych instrumentów Finansowania, w tym także poprzez 

refinansowanie całości lub części istniejącego zadłużenia finansowego wraz z podwyższeniem 

łącznej kwoty zadłużenia finansowego. 

2. Łączna kwota dodatkowego Finansowania nie przekroczy kwoty 500.000.000 złotych (słownie: 

pięćset milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach, przeliczonej na 

złote po kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia 

niniejszej uchwały. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich 

warunków Finansowania innych niż określone w niniejszej uchwale, w tym w szczególności: 

a) ustalenia udziału poszczególnych instrumentów Finansowania w ogólnej kwocie 

Finansowania; 

b) ustalenia z wierzycielami istniejącego zadłużenia Spółki i jej spółek zależnych 

warunków wcześniejszej spłaty instrumentów istniejącego zadłużenia lub zmiany 

warunków istniejącego zadłużenia; 

c) pozyskania Finansowania niezabezpieczonego lub zabezpieczonego, w tym przy 

wykorzystaniu struktury i instrumentów zabezpieczenia ukształtowanych dla 

istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych lub ukształtowania 

nowej struktury i instrumentów zabezpieczenia; 

d) w zakresie, w jakim instrumentem Finansowania będą obligacje – przeprowadzenia 

emisji poprzez Spółkę lub jej spółkę zależną, określenia ewentualnych zasad podziału 

emisji obligacji na serie i maksymalnej liczby obligacji w danej serii, wartości 

nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, 

terminów i zasad wypłaty świadczeń z obligacji, terminów i zasad wykupu 

poszczególnych serii (w tym ewentualnego wcześniejszego wykupu), pozostałych 

zasad wykupu oraz wszelkich innych warunków oferowania obligacji (w tym wyboru 

rynków, na których obligacje będą oferowane) i warunków ich emisji, w tym 

ewentualnej dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym w 

Polsce lub za granicą lub do alternatywnego systemu obrotu, a także dokonania 

przydziału obligacji; oraz 

e) uzgodnienia treści i zawarcia wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu pozyskania 

Finansowania lub z nimi związanej, w tym ewentualnej emisji obligacji lub udzielenia 

pożyczek pomiędzy Spółką a podmiotami zależnymi Spółki w celu przekazania środków 

pozyskanych w ramach Finansowania. 

4. Niezależnie od zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wyrażonej w niniejszej 

uchwale, do poszczególnych czynności związanych z Finansowaniem wymagana jest zgoda 

Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. 
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§ 2 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę 

zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych 

stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w celu zabezpieczenia wykonania 

zobowiązań Spółki lub jej spółek zależnych wobec ich wierzycieli w związku z Finansowaniem. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wszelkie sposoby zaspokojenia 

zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej, umowach zastawniczych 

dotyczących powyższego zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych, w tym na 

przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa 

Spółki, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej oraz ustawy z dnia 6 

grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. W przypadku, w którym Zarząd Spółki ustali, że zabezpieczenie Finansowania ma stanowić 

zastaw rejestrowy na zbiorze ruchomości i praw majątkowych już ustanowiony w wykonaniu 

uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2012 roku 

oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2015 

roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę, aby tenże zastaw 

rejestrowy zabezpieczał wszelkie wierzytelności wierzycieli Spółki lub jej spółek zależnych 

związane z Finansowaniem oraz na ewentualną zmianę takiego zastawu rejestrowego w 

zakresie wymaganym do pozyskania dodatkowego Finansowania. 

4. Niezależnie od zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wyrażonej w niniejszej 

uchwale, Radzie Nadzorczej Spółki przysługuje prawo wyrażenia opinii dotyczących 

poszczególnych czynności związanych z ustanowieniem przez Spółkę zastawu rejestrowego na 

zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa 

Spółki.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Głos „za”:  liczba akcji ………………………………….…….…… 

Głos „przeciw”:  liczba akcji ..………………………………….…….…. 

Głos „wstrzymujący się”:  liczba akcji …………………………………..………... 

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw         TAK               NIE 
 
Inne instrukcje Mocodawcy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

…………………………………… 

Podpis Mocodawcy 


