
  
FORMULARZ 

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 
 
 
Akcjonariusz (osoba fizyczna):  
 
Pan /Pani___________________________________________________________ 

        IMI� I NAZWISKO AKCJONARIUSZA    

___________________________________________________________________ 
   NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  

___________________________________________________________________ 
    NR PESEL AKCJONARIUSZA    

___________________________________________________________________ 
                             ILO��, SERIA, NUMER AKCJI  

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

        NAZWA PODMIOTU 

___________________________________________________________________ 
   

___________________________________________________________________ 
    NR KRS / NR REJESTRU 

___________________________________________________________________ 
                             ILO�� AKCJI  

 

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): 
 
Ulica _______________________________________________________________ 
 
Nr lokalu____________________________________________________________ 
 
Miasto:_____________________________________________________________ 
 
Kod pocztowy: _______________________________________________________ 
 
Kontakt e-mail:_______________________________________________________ 
 
Kontakt telefoniczny___________________________________________________ 



 
 
Ustanawia pełnomocnikiem: 
 
Pana /Pani� _________________________________________________________ 

        IMI� 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 dzie� 28.06.2019r. 
               
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługuj�cych 
akcjonariuszowi COGNOR HOLDING S.A. w trakcie wy�ej wskazanego Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. wynikaj�cych z akcji wskazanych  
w pełnomocnictwie 
 
Pełnomocnictwo jest wa�ne do dnia zako�czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR HOLDING SA w Poraju 

w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA w Poraju wybiera Pana/Pani� 
………………… na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 1 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: przyj
cia porz�dku obrad 

 
 
Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza nast�puj�cy porz�dek obrad: 
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowo	ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno	ci do 
podejmowania uchwał. 
4. Przyj�cie porz�dku obrad. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z działalno	ci Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania 
finansowego Spółki za rok 2018. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z działalno	ci grupy kapitałowej w roku 2018 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018. 
7. Podj�cie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno	ci Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania 
finansowego za rok 2018, 
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno	ci grupy kapitałowej w roku 2018 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018, 
c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej 
wypłaty, 
f) udzielenia członkom Zarz�du Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zków w 
roku 2018, 
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowi�zków w roku 2018. 



8. Zamkni�cie obrad. 
 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 2 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 

Uchwała Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w 2018 roku 

 
 
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
 
 
§ 1.  
Zatwierdza si� sprawozdanie Zarz�du Spółki z działalno	ci COGNOR HOLDING SA za 2018 
rok.  
§ 2.  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 3 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  

 
 



 
Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR HOLDING SA w Poraju 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDING Spółki 
Akcyjnej za rok zako�czony dnia 31 grudnia 2018 roku 
 
 
  
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1. 
Zatwierdza si� sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok 
zako�czony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmuj�ce:  
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 
wykazuj�ce zysk netto z działalno	ci kontynuowanej w kwocie 70.038.382,18 zł 
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów 
oraz zobowi�za� i kapitału własnego wykazuje sum� 462.671 tys. zł 
- sprawozdanie z przepływów pieni��nych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, 
wykazuj�ce zmniejszenie 	rodków pieni��nych netto w kwocie 39.357 tys. zł 
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, 
wykazuj�ce zwi�kszenie kapitału własnego o kwot� 60.576 tys. zł  
- informacj� dodatkow� o przyj�tych zasadach rachunkowo	ci oraz inne informacje 
obja	niaj�ce. 
§ 2. 
Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 4 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 

Uchwała Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej za 
2018 rok 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1.  



Zatwierdza si� sprawozdanie Zarz�du Spółki z działalno	ci Grupy Kapitałowej COGNOR 
HOLDING SA za 2018 r.  
§ 2.  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 5 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 

Uchwała Nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej za rok 2018 
 
 
Działaj�c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1.  
Zatwierdza si� skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR za rok 
zako�czony 31 grudnia 2018 roku obejmuj�ce: 

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 
roku wykazuj�ce zysk netto z działalno	ci kontynuowanej w kwocie 72.046 tys. zł 

• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 31 grudnia 2018 roku, które po stronie 
aktywów oraz zobowi�za� i kapitału własnego wykazuje sum� 1.001.378 tys. zł 

• sprawozdanie z przepływów pieni��nych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 
roku, wykazuj�ce zmniejszenie 	rodków pieni��nych netto w kwocie 980 tys. zł 

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 
2018 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie kapitału własnego o kwot� 54.051 tys. zł  

• informacj� dodatkow� o przyj�tych zasadach rachunkowo	ci oraz inne informacje 
obja	niaj�ce. 

§ 2.  
Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 
 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 6 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 



 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia 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 dokona� podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,  
w nast�puj�cy sposób: 
1) kwot� 36 039 000 PLN (słownie: trzydzie	ci sze	� milionów trzydzie	ci dziewi�� milionów 

złotych) przeznaczy� na wypłat� dywidendy, 
2) kwot� 28 394 311,61 PLN (słownie: dwadzie	cia osiem milionów trzysta dziewi��dziesi�t 

cztery tysi�ce trzysta jedena	cie 61/100 złotych) przeznaczy� na Kapitał Rezerwowy 
(celowy) utworzony zgodnie z uchwał� zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 
marca 2018 roku, 

3) kwot� 2 000 PLN (słownie: dwa tysi�ce) przeznaczy� na pokrycie strat z lat ubiegłych, 
4) kwot� 5 603 070,57 PLN (słownie: pi�� milionów sze	�set trzy tysi�ce siedemdziesi�t 

57/100 złotych) przeznaczy� na kapitał zapasowy. 
§2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu 
Spółek handlowych ustala: 
- dzie� dywidendy na dzie� 27 wrze	nia 2019 r. 
- termin wypłaty dywidendy na dzie� 8 padziernika 2019 r. 
§2 
Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 7 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 



 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 

Uchwała Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz�du za 2018 rok 

 
 
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1  
Udziela si� absolutorium z wykonania obowi�zków w 2018 r. Panu Przemysławowi 
Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarz�du. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 8 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz�du za 2018 rok 

 



 
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1  
Udziela si� absolutorium z wykonania obowi�zków w 2018 r. Panu Przemysławowi 
Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarz�du. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 9 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 

Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz�du za 2018 rok 

 
 
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1  
Udziela si� absolutorium z wykonania obowi�zków w 2018 r. Panu Krzysztofowi Zole – 
Członkowi Zarz�du. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 10 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 



 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 

Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz�du za 2018 rok 

 
 
Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1  
Udziela si� absolutorium z wykonania obowi�zków w 2018 r. Panu Dominikowi Barszczowi – 
Członkowi Zarz�du. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 11 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 
 

Uchwała Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 



w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok 
 
 
Działaj�c na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1  
Udziela si� absolutorium z wykonania obowi�zków w 2018 r. Panu Hubertowi 
Janiszewskiemu – Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 12 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 

 
Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR HOLDING SA w Poraju 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok 
 
Działaj�c na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1  
Udziela si� absolutorium z wykonania obowi�zków w 2018 r. Panu Markowi Rockiemu 
członkowi Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 13 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 



 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 

 
Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR HOLDING SA w Poraju 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok 
 
Działaj�c na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1  
Udziela si� absolutorium z wykonania obowi�zków w 2018 r. Panu Zbigniewowi Łapi�skiemu 
członkowi Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 14 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

COGNOR HOLDING SA w Poraju 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok 

 



Działaj�c na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1  
Udziela si� absolutorium z wykonania obowi�zków w 2018 r. Panu Jerzemu Kak członkowi 
Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 15 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 

 
Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR HOLDING SA w Poraju 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok 
 
Działaj�c na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  
§ 1  
Udziela si� absolutorium z wykonania obowi�zków w 2018 r. Panu Piotrowi Freybergowi 
członkowi Rady Nadzorczej. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał� nr 16 
 
Pełnomocnik powinien zagłosowa� w nast�puj�cy sposób: 



 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
Według uznania pełnomocnika  
 
Głos oddany przez Pełnomocnika: 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuje si�”    
 
__________________________________________________________________________ 
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nast�puj�cej tre	ci:  
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentuj�cych akcjonariusza 


