
  
FORMULARZ 

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

 

Akcjonariusz (osoba fizyczna):  

 

Pan /Pani_________________________________________________________________________ 

        IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA    

_________________________________________________________________________________ 
   NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  

_________________________________________________________________________________ 
    NR PESEL AKCJONARIUSZA    

_________________________________________________________________________________ 

    NR NIP AKCJONARIUSZA 
_________________________________________________________________________________ 

                                  
ILOŚĆ 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 

__________________________________________________________________________________ 

    NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) 
__________________________________________________________________________________ 

                         ILOŚĆ AKCJI 

 

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): 
 
Ulica _____________________________________________________________________________ 
 
Nr lokalu__________________________________________________________________________ 

 
Miasto:___________________________________________________________________________ 
 
Kod pocztowy: ______________________________________________________________________ 



 
Kontakt e-mail:______________________________________________________________________ 
 
Kontakt telefoniczny__________________________________________________________________ 
 

 

Ustanawia pełnomocnikiem: 

 
Pana /Panią ________________________________________________________________________ 

        IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA 

__________________________________________________________________________________ 
    NR PESEL PEŁNOMOCNIKA 

__________________________________________________________________________________ 

    NR NIP PEŁNOMOCNIKA 

 
Adres zamieszkania Pełnomocnika: 
 
Ulica ______________________________________________________________________________ 
 
Nr lokalu___________________________________________________________________________ 
 
Miasto:____________________________________________________________________________ 
 
Kod pocztowy: ______________________________________________________________________ 
 

do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki PIP „INSTAL LUBLIN” S.A. z 
siedzibą w Lublinie, które zostało zwołane na dzień 4 marca 2010 r. 
               

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego 
zgromadzenia Spółki wynikających z akcji. 
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. 
 

 

UCHWAŁA NR 1/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

INSTAL LUBLIN  Spółka Akcyjna 

 

z dnia 4 marca 2010 r. 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

[Wybór Przewodniczącego] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
zwołanego na dzień 4 marca 2010 r. 

 
§ 2. 

[Wejście w życie] 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  
 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 2/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna 

 

z dnia 4 marca 2010 r. 

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

  
§ 1 

[Wybór Komisji Skrutacyjnej] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1)… 
2)… 
3)… 
 

§ 2 

[Wejście w życie] 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 
 

 

UCHWAŁA NR 3/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna 

 
z dnia 4 marca 2010 r. 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

[Przyjęcie porządku obrad] 

 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 
  
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu spółki oraz  o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ustalenia 
jednolitego tekstu Statutu Spółki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie w sprawie 
dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia 
umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie 
papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania  członków Rady Nadzorczej. 
10. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 
§ 2. 

[Wejście w życie] 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  
 



UCHWAŁA NR 4/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

„INSTAL - LUBLIN”  Spółka Akcyjna 

 
z dnia 4 marca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 8/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 

B, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r., 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  w ten sposób, że: 

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 

[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] 

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie 

wyższą niż 13.345.076,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemdziesiąt sześć 

złotych).” 

 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 

[Oznaczenie akcji nowej emisji] 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela 

serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 13.345.076 

zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemdziesiąt sześć). 

 

3) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12 

[Emisja warrantów subskrypcyjnych] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 13.345.076 (słownie: 

trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemdziesiąt sześć) zbywalnych warrantów 

subskrypcyjnych, serii B uprawniających do objęcia łącznie 13.345.076  (słownie: trzynaście milionów 

trzysta czterdzieści pięć siedemdziesiąt sześć akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł 

(jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

uchwałą nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2010 r. Warranty będą 

miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.” 

 

4) § 13 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 13 

 [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych] 

 Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są: 

1) akcjonariusze spółki Produkcja Wyrobów Betonowych „AWBUD” Spółka Akcyjna. z siedzibą w 

Fugasówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 



Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

00000300617, w łącznej liczbie 13.245.076 (trzynaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy 

siedemdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych serii B. 

2) Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, w liczbie 100.000 (sto 

tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B. 

  

 

5) § 21 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 21 

[Zmiana Statutu Spółki] 

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki  zmienia się 

Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 6a 

 

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.345.076 zł (słownie: 

trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję nie więcej 

niż 13.345.076  (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć)  akcji 

zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości 

nominalnej 13.345.076 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć 

złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 

B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 

stycznia 2010 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia nr 4/2010 z dnia 4 marca 2010 r.” 

 

§ 2 

[Wejście w życie] 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

 
 

UCHWAŁA NR 5/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

INSTAL LUBLIN  Spółka Akcyjna 

 
z dnia 4 marca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 9/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu 

Spółki. 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 9/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r., 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  w ten sposób, że: 
 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
 

„§ 1. 

[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu] 



Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, który wprowadza się jako załącznik  do niniejszej 
uchwały.” 
 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 2. 

[Wejście w życie] 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w statucie spółki 
objętych uchwałą nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2010 r. z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2010 z dnia 4 
marca 2010 r.” 
 

 

   
 

UCHWAŁA NR 6/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

INSTAL LUBLIN  Spółka Akcyjna 

 
z dnia 4 marca 2010 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 10/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie dematerializacji akcji serii H 

obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie 

się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 10/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. w ten 

sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 

Akcje serii H, w liczbie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt 

sześć), w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają 

dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.” 

§ 2 

[Wejście w życie] 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 
 
 

UCHWAŁA NR 7/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

INSTAL LUBLIN  Spółka Akcyjna 

 
z dnia 4 marca 2010 r. 

 
w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

 

Działając na podstawie § 36 pkt. 16 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala 
następujące zmiany w wynagradzaniu członków Rady Nadzorczej: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

§ 2 

[Wejście w życie] 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  



 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałami 

 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

NR 

UCHW

AŁY 

TYTUŁ UCHWAŁY GŁOS 

„ZA” 

GŁOS 

„PRZECIW” 

GŁOS 

„WSTRZYMUJĄCY 

SIĘ” 

SPRZECIW 

DO 

UCHWAŁY 

1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia 

    

2/2010 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej     

3/2010 w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia 

    

4/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 8 NWZ z 

dnia 15.01.2010 r. w sprawie 

warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

serii H, w sprawie emisji warrantów 

subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu 

spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy. 

    

5/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 9/2010 NWZ 

z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ustalenia 

jednolitego tekstu Statutu Spółki. 

    

6/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 10/2010 

NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie 

dematerializacji akcji serii H 

obejmowanych w ramach kapitału 

warunkowego, upoważnienia do zawarcia 

umowy z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. o rejestrację tychże 

akcji w depozycie papierów wartościowych 

oraz ubieganie się o dopuszczenie tych 

akcji do obrotu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

    

7/2010 w sprawie zmiany wynagradzania 

członków Rady Nadzorczej 

    

 

Sposób głosowania poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”), w przypadku sprzeciwu do 
uchwały znak „X”oznacza sprzeciw. 
 

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną: 

- KRS 
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) 
 

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: 

- decyzja o nadaniu numeru NIP  
 
 

____________________________________________________________________ 
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza 


