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FORMULARZ 

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 
 
 
Akcjonariusz (osoba fizyczna):  
 
Pan /Pani__________________________________________ _________________ 
        IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA    

___________________________________________________________________ 
   NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  

___________________________________________________________________ 
    NR PESEL AKCJONARIUSZA    

___________________________________________________________________ 
                             ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI  

 
Adres zamieszkania Akcjonariusza: 
 
Ulica _______________________________________________________________ 
 
Nr lokalu____________________________________________________________ 
 
Miasto:_____________________________________________________________ 
 
Kod pocztowy: _______________________________________________________ 
 
Kontakt e-mail:_______________________________________________________ 
 
Kontakt telefoniczny___________________________________________________ 
 
 
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organ izacyjna):  
 
___________________________________________________________________ 
        NAZWA PODMIOTU 

___________________________________________________________________ 
   

___________________________________________________________________ 
    NR KRS / NR REJESTRU 

___________________________________________________________________ 
                             ILOŚĆ AKCJI  

 

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): 
 
Ulica _______________________________________________________________ 
 
Nr lokalu____________________________________________________________ 
 
Miasto:_____________________________________________________________ 
 
Kod pocztowy: _______________________________________________________ 
 
Kontakt e-mail:_______________________________________________________ 
 
Kontakt telefoniczny___________________________________________________ 
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Ustanawia pełnomocnikiem: 
 
Pana /Pani ą _________________________________________________________ 
        IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA 

___________________________________________________________________ 
    NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA 

___________________________________________________________________ 
    NR PESEL PEŁNOMOCNIKA 

 
Adres zamieszkania Pełnomocnika: 
 
Ulica ______________________________________________________________ 
 
Nr lokalu____________________________________________________________ 
 
Miasto:_____________________________________________________________ 
 
Kod pocztowy: _______________________________________________________ 
 
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR 
HOLDING Spółka Akcyjna z siedziba w Poraju, które zostało zwołane na dzień 22.03.2018r. 
               
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących 
akcjonariuszowi COGNOR HOLDING S.A. w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. wynikających z akcji wskazanych  
w pełnomocnictwie 
 
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR HOLDING SA w Poraju 

w sprawie: wyboru Przewodnicz ącego Zgromadzenia  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA w Poraju wybiera Pana/Panią 
………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 1 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  
 
 

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad 

 
Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok 2017. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017 oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania 

finansowego za rok 2017, 

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017 oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017, 
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c) użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, 

d) utworzenia kapitału rezerwowego (celowego), 

e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej 

wypłaty, 

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 

roku 2017, 

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku 2017. 

8. Zamknięcie obrad. 

 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 2 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  
 
 

Uchwała Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki w 2017 

roku 
 

 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1.  
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR HOLDING SA za 2017 
rok.  
§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 3 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
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Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  

 
 
 

Uchwała Nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDI NG Spółki 
Akcyjnej za rok zako ńczony dnia 31 grudnia 2017 roku  
 
 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1. 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące:  
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku  
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku,  
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,  
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,  
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające. 
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 4 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  
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Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR HOLDING SA w Poraju 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Grupy Kapitałowej za 
2017 rok 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1.  
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR 
HOLDING SA za 2017 r.  
§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 5 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  

 
 
 

Uchwała Nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso wego grupy 
kapitałowej za rok 2017 
 
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1.  
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR za rok 
zakończony 31 grudnia 2017 roku obejmujące: 
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku; 
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku,  
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,  
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,  
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające. 
§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 6 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  

 
 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
 
w sprawie: użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych  
 
§1. 
Stosownie do Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Cognor Holding S.A. postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych poprzez wykorzystanie 
części kapitału zapasowego Cognor Holding S.A. w wysokości [.] zł, w następujący sposób:  
–  wykorzystać [.] zł z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnych 
nad wartościami nominalnymi akcji,  
- wykorzystać [.] zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. 
§2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 7 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  
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Uchwała Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
 
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego (celowego) 
 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA działając stosownie do treści przepisu 
§13 Statutu Spółki uchwala utworzyć Kapitał Rezerwowy (celowy), który zgodnie z art. 348 §1 
Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. 
Kapitał Rezerwowy może być przeznaczony: 
a)  wypłatę dywidendy,  
b) wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na warunkach wskazanych w 
przepisie art. 349 Kodeksu spółek handlowych. W celu wypłaty zaliczek Kapitałem 
Rezerwowym może dysponować zarząd, 
c) inne cele wskazane uchwałą walnego zgromadzenia. 
§2 
1.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść środki w wysokości [.] zł (słownie: 
[.]) z kapitału zapasowego na Kapitał Rezerwowy (celowy).  
2.   Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje o przeznaczeniu części zysku netto za 
dany rok obrotowy na Kapitał Rezerwowy (celowy), o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.  
§3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 8 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  

 
 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz usta lenia dnia dywidendy i 

terminu jej wypłaty  
  
§1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Cognor Holding S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w 
następujący sposób: 
1) kwotę [.]  PLN (słownie: [.]) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. [.] zł (słownie: [.] złoty) na 
1 akcję, 
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2) kwotę [.] PLN (słownie: [.]) przeznaczyć na kapitał rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie 
z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku, 
3) pozostałą kwotę, tj. [.] PLN (słownie: [.]) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 
§2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Cognor Holding S.A. na podstawie art. 348 § 4 
Kodeksu Spółek handlowych ustala: 
- dzień dywidendy na dzień 27 marca 2018 r. 
- termin wypłaty dywidendy na dzień 4 kwietnia 2018 r. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 9 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  

 
 

Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz ądu za 2017 rok  

 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1  
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Przemysławowi 
Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarządu. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 10 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
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Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  
 
 

Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz ądu za 2017 rok  

 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1  
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Przemysławowi 
Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarządu. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 11 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  

 
 

Uchwała Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz ądu za 2017 rok  

 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
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§ 1  
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Krzysztofowi Zole – 
Członkowi Zarządu. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 12 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  

 
 

Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz ądu za 2017 rok  

 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1  
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Dominikowi Barszczowi – 
Członkowi Zarządu. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 13 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  
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Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z a 2017 rok  

 
 
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1  
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Hubertowi 
Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 14 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  
 

 
Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR HOLDING SA w Poraju 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z a 2017 rok  
 
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1  
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Markowi Rockiemu 
członkowi Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 15 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
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Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  

 
 

Uchwała Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z a 2017 rok  

 
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1  
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu 
członkowi Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 16 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  

 
 

Uchwała Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z a 2017 rok  

 
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1  
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Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Jerzemu Kak członkowi 
Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 17 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  
 
 

Uchwała Nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z a 2017 rok  

 
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
§ 1  
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Piotrowi Freybergowi 
członkowi Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwa łą nr 18 
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje się”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:  
 
 

____________________________________________________ 
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza 


