Załącznik nr 10
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 listopada 2011r., na
godzinę 11:00 w Hotelu Angelo w Katowicach przy ul. Sokolskiej 24 (sala konferencyjna
– I piętro)
Zastrzeżenia:
1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez
Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnicy nie przekazują Spółce egzemplarza
niniejszej instrukcji.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez
Akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza
obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści udzielonego
Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz powinien pamiętać o tym, że Akcjonariusze są uprawnieni do składania
własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych
przez Zarząd lub Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. albo innych
Akcjonariuszy, stąd też tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach
danego punktu porządku obrad może być odmienny od tekstu uchwały pierwotnie
opublikowanego na stronie internetowej Spółki. Ponadto w sprawach wyborów w ramach
tego samego porządku obrad pod głosowanie poddanych będzie co do zasady kilka uchwał
dotyczących poszczególnych kandydatów.

Punkt 2. Porządku obrad:
Zgromadzenia Spółki.

Wybór

Przewodniczącego

Nadzwyczajnego

Walnego

Proponowany projekt uchwały:
UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia ….. 2011r.
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w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:
§1
Dokonuje się wyboru Pani/Pana [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosy*
□ Za

□ Przeciw

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

□ Wstrzymuję się □ Wg uznania
Pełnomocnika

(głosowanie
(głosowanie
(głosowanie
…………
akcjami)**
…………
akcjami)**
………… akcjami)**

□ Zgłoszenie
Sprzeciwu

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 4. Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
Proponowany projekt uchwały:
UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia ….. 2011r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu
działalności Spółki.
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8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosy*
□ Za

□ Przeciw

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

□ Wstrzymuję się □ Wg uznania
Pełnomocnika

(głosowanie
(głosowanie
(głosowanie
…………
akcjami)**
…………
akcjami)**
………… akcjami)**

□ Zgłoszenie
Sprzeciwu

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania
w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia ….. 2011r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosy*
□ Za

□ Przeciw

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

□ Wstrzymuję się □ Wg uznania
Pełnomocnika

(głosowanie
(głosowanie
(głosowanie
…………
akcjami)**
…………
akcjami)**
………… akcjami)**

□ Zgłoszenie
Sprzeciwu

Pod warunkiem,
że***:
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Punkt 6. Porządku obrad: Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Proponowany projekt uchwały:
UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia ….. 2011r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. [•]
2. [•]
3. [•]
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosy*
□ Za

□ Przeciw

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

□ Wstrzymuję się □ Wg uznania
Pełnomocnika

(głosowanie
(głosowanie
(głosowanie
………… akcjami)** ………… akcjami)** ………… akcjami)**

□ Zgłoszenie
Sprzeciwu

Pod warunkiem,
że***:

Punkt 7. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej
zmiany przedmiotu działalności Spółki.
Proponowany projekt uchwały:
PROJEKT NR 1
UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia [•] 2011r.
w sprawie: zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art.: 430 § 1, 416 §§ 1-3 i 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35
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ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 3 i § 33 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co
następuje:
§1
Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności TAURON Polska Energia S.A. w drodze
zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
2. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
3. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
4. (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
5. (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych,
6. (PKD
42.22.Z)
Roboty
związane
z
budową
linii
telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych,
7. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów,
8. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju,
9. (PKD
46.51.Z)
Sprzedaż
hurtowa
komputerów,
urządzeń
peryferyjnych
i oprogramowania,
10. (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
części do niego,
11. (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
12. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
13. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
14. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
15. (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
16. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
17. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
18. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej,
19. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
20. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
21. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
22. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
23. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
24. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
25. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność,
26. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
27. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
28. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
29. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
30. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
31. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
32. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
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33. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych
i towarów giełdowych,
34. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
35. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
36. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
37. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,
38. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
39. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
40. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
41. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
42. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
43. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
44. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery,
45. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
47. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
48. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
49. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
50. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
51. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
52. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”
§2
Zgodnie z §5 ust. 3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1,
następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosy*
□ Za

□ Przeciw

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

□ Wstrzymuję się □ Wg uznania
Pełnomocnika

(głosowanie
(głosowanie
(głosowanie
………… akcjami)** ………… akcjami)** ………… akcjami)**

□ Zgłoszenie
Sprzeciwu

Pod warunkiem,
że***:

__________________________________________________________________________
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. zastrzega, iż w przypadku braku obecności na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego Spółki, uniemożliwiającego poddanie pod głosowanie projektu nr 1 uchwały lub jej
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nie podjęcia, zostanie poddany pod głosowanie w ramach tego samego punktu porządku obrad,
w oparciu o § 21 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.,
projekt nr 2 uchwały o następującej treści:
PROJEKT NR 2
UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
z dnia [•] 2011r.
w sprawie: zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie art. 430 § 1 i 416 §§ 1 - 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1
pkt 18) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności TAURON Polska Energia S.A. w drodze
zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
(PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
(PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
(PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną,
(PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
(PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych,
6. (PKD
42.22.Z)
Roboty
związane
z
budową
linii
telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych,
7. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów,
8. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju,
9. (PKD
46.51.Z)
Sprzedaż
hurtowa
komputerów,
urządzeń
peryferyjnych
i oprogramowania,
10. (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
części do niego,
11. (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
12. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
13. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów,
14. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
15. (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych,
16. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów,
17. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
18. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej,
19. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
20. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
21. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
1.
2.
3.
4.
5.
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22. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
23. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
24. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
25. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność,
26. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,
27. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
28. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
29. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
30. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
31. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
32. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
33. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych
i towarów giełdowych,
34. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
35. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
36. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
37. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,
38. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
39. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
40. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
41. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
42. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
43. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
44. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery,
45. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center),
47. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
48. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,
49. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,
50. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
51. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
52. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”
§2
1. Zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych skuteczność niniejszej uchwały
uzależniona jest od wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na
uchwaloną zmianę przedmiotu działalności Spółki.
2. Akcjonariusze Spółki obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którzy
głosowali przeciwko uchwale winni w terminie dwóch dni od dnia Walnego
Zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej
uchwały, złożyć w Spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki.
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W przeciwnym przypadku będą oni uważani za zgadzających się na uchwaloną zmianę
przedmiotu działalności Spółki.
3. Zgodnie z art. 417 § 1 wykup akcji nastąpi po cenie notowanej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., według przeciętnego kursu z ostatnich trzech
miesięcy przed powzięciem uchwały, która zostanie ogłoszona przez Zarząd Spółki, przy
czym okres trzech miesięcy będzie liczony od dnia poprzedzającego dzień powzięcia
uchwały, tj. od 21 listopada 2011r.
4. Wykupu akcji dokonuje się za pośrednictwem Zarządu. W przypadku większej ilości
osób, które zamierzają wykupić akcje aniżeli osób, które złożyły Spółce swoje akcje lub
dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki, o nabyciu akcji decyduje data wpłaty
należności równej cenie wszystkich nabywanych akcji na rachunek bankowy Spółki.
5. Należność z tytułu zamiaru wykupu akcji, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4, należy
wpłacać na rachunek bankowy Spółki w banku PKO BP S.A. o nr 04 1020 2313 0000
3102 0169 9404.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy*
□ Za

□ Przeciw

Pod warunkiem,
że***:

Pod warunkiem,
że***:

□ Wstrzymuję się □ Wg uznania
Pełnomocnika

(głosowanie
(głosowanie
(głosowanie
…………
akcjami)**
…………
akcjami)**
………… akcjami)**

□ Zgłoszenie
Sprzeciwu

Pod warunkiem,
że***:

*Zaznaczyć właściwe pole
** Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych przez siebie akcji
*** Akcjonariusz może uzależnić sposób głosowania pełnomocnika od spełnienia się określonych warunków
wskazanych w treści pełnomocnictwa
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