
 
FFOORRMMUULLAARRZZ  DDOO  WWYYKKOONNYYWWAANNIIAA  PPRRAAWWAA  GGŁŁOOSSUU  PPRRZZEEZZ  PPEEŁŁNNOOMMOOCCNNIIKKAA   

 
 
 

FORMULARZ 
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

 
Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu spółki PATENTUS  S.A. z siedzibą w Pszczynie przy 
ul. Górnośląskiej 11, mającym się odbyć 16 czerwca 2010r. w 
Pszczynie, przy ul. Łowieckiej 5 
 
. 
I. DANE AKCJONARIUSZA: 
 
___________________________________ 
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza) 
 
adres: ______________________________ 
 
PESEL/REGON/KRS: __________________ 
 
 
II. DANE PEŁNOMOCNIKA: 
___________________________________ 
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika) 
 
adres: ______________________________ 
 
PESEL/REGON/KRS: __________________ 
 
Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie/nas na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 
 
Pełnomocnik jest uprawniony/nie jest uprawniony* do udzielania dalszych 
pełnomocnictw. 
 
Pełnomocnik w ramach umocowania może głosować według własnego uznania/musi 
głosować zgodnie z instrukcjami wskazanymi w „Instrukcji głosowania pełnomocnika”* 
 
 
__________________, ___________ 2010 r. 
(miejscowość) (data) 
 
______________________________ 
(czytelny podpis /pieczęć/ Akcjonariusza) 
 
* - niepotrzebne skreślić 



 
FFOORRMMUULLAARRZZ  DDOO  WWYYKKOONNYYWWAANNIIAA  PPRRAAWWAA  GGŁŁOOSSUU  PPRRZZEEZZ  PPEEŁŁNNOOMMOOCCNNIIKKAA   

 
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA1

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS S.A.,  
  

 
Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza 
Pełnomocnikowi z dnia ………………… 
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PATENTUS  S.A. z siedzibą w 
Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11, mającym się odbyć 16 czerwca 
2010r. w Pszczynie, przy ul. Łowieckiej 5, 
 
w głosowaniu nad: (oznaczenie numeru uchwały z ogłoszenia) ……………... 
wykonując prawo głosu z ………………………..… (ilość) akcji, głosuję: 
 za    przeciw      wst rzymuję się od głosu  
 żądam zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały 
 według uznania pełnomocnika 
UWAGI: 
 
 
w głosowaniu nad: (oznaczenie numeru uchwały z ogłoszenia) ……………... 
wykonując prawo głosu z ………………………..… (ilość) akcji, głosuję: 
 za    przeciw      wst rzymuję się od głosu  
 żądam zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały 
 według uznania pełnomocnika 
UWAGI: 
 
 
w głosowaniu nad: (oznaczenie numeru uchwały z ogłoszenia) ……………... 
wykonując prawo głosu z ………………………..… (ilość) akcji, głosuję: 
 za    przeciw      wst rzymuję się od głosu  
 żądam zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały 
 według uznania pełnomocnika 
UWAGI: 
 
 
 
__________________, ___________ 2010 r. 
(miejscowość) (data) 
 
______________________________ 
(czytelny podpis /pieczęć/ Akcjonariusza) 

                                                 
1 wydrukować ilość egzemplarzy wg zapotrzebowania. Instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad 
poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, 
pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona Spółce zarówno przed jak i po 
odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 


