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PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA  

W NADZWYCZAJNYM WALNYM 

ZGROMADZENIU 

PARTNERBUD S.A.  w upadłości 

I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 
 

(imię i nazwisko, firma, nazwa Akcjonariusza) 

 

(dane adresowe Akcjonariusza) 

 

 

(dane identyfikacyjne Akcjonariusza: PESEL, NIP, REGON, numer wpisu do właściwego rejestru i organ rejestrowy) 

 

działając jako Akcjonariusz spółki pod firmą: PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą 

w Fugasówce, ul. Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, wpisanej do Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 000023958 (dalej 

„PARTNERBUD"), niniejszym umocowuję 

 

(imię i nazwisko, firma, nazwa pełnomocnika) 

 

 

(dane adresowe pełnomocnika) 

 

(dane identyfikacyjne pełnomocnika: PESEL, NIP, REGON, numer wpisu do właściwego rejestru i organ rejestrowy) 

 

do uczestniczenia w moim imieniu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PARTNERBUD 

zwołanym na dzień 21 grudnia 2020 r. i wykonywania w moim imieniu prawa głosu we wszystkich 

sprawach objętych porządkiem obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD, 

a także do zgłaszania wniosków o charakterze organizacyjnym i porządkowym oraz wykonywania 

prawa głosu w przedmiocie innych uchwał o charakterze organizacyjnym bądź porządkowym oraz do 

dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz składania oświadczeń woli 

niezbędnych do skutecznego dokonania powyższych czynności 

 

zgodnie z treścią pisemnej, wiążącej instrukcji do głosowania stanowiącej załącznik do niniejszego 

pełnomocnictwa. 

 

Pełnomocnik może*/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. 

 

Sporządzono w      , dnia     r. 

(miejsce sporządzenia) (data sporządzenia) 

 
 

 

(czytelny podpis Akcjonariusza) 

* niepotrzebne usunąć 
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INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA 

 

 

(imię i nazwisko, firma, nazwa pełnomocnika) 

 

 

 

DZIAŁAJĄCEGO NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA Z DNIA 

(data udzielenia pełnomocnictwa) 

 

 

 

 

UDZIELONEGO PRZEZ 

 

 

(imię i nazwisko, firma, nazwa Akcjonariusza) 
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Do pkt 2 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce, działając 

na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie 

wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Do pkt 2 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjne Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

następujące osoby:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Do pkt 4 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------  

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------  

2) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Stwierdzenie prawidłowości Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

nr 14/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę 

wobec Pana Michała Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń 

odszkodowawczych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

nr 15/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę 

wobec Pana Andrzeja Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu oraz członka 

(Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki roszczeń odszkodowawczych. ----------------------------  

7) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

nr 16/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 

Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z 

wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. ---------------------------  

8) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

nr 17/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 

Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z 

wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. ---------------------  

9) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

nr 18/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchylenie uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z 

wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. ----------------  

10) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 

14/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----------------------------------------------------------  

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z 

wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. ---------------------------  

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z 

wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. ---------------------------  
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13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z 

wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. ---------------------  

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z 

wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. ----------------  

15) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

przez Spółkę. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Do pkt 5 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14/2019 z dnia 25 

marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Michała 

Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14/2019 z dnia 

25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Michała 

Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych. ----------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Do pkt 6 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15/2019 z dnia 25 

marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja 

Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu oraz członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki 

roszczeń odszkodowawczych. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15/2019 z dnia 

25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja 

Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu oraz członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki 

roszczeń odszkodowawczych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Do pkt 7 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2019 z dnia 25 

marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której 

udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu 

Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2019 z dnia 

25 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której 

udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu 

Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Do pkt 8 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2019 z dnia 25 

marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której 

udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2019 z dnia 

25 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której 

udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Do pkt 9 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/2019 z dnia 25 

marca 2019 r. w sprawie uchylenie uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, na podstawie 

której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/2019 z dnia 

25 marca 2019 r. w sprawie uchylenie uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, na podstawie 

której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. ---------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Do pkt 10 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14/2019 z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 

2018 roku. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia uchylić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14/2019 z dnia 28 

czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 

  



Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. 

i wykonywania prawa głosu wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika      

2 

Do pkt 11 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa 

Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia udzielić Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

członka (Prezesa) Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------------------------------------------------  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 

  



Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. 

i wykonywania prawa głosu wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika      

2 

Do pkt 12 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa 

Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia udzielić Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

członka (Prezesa) Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 

  



Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. 

i wykonywania prawa głosu wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika      

2 

Do pkt 13 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków 

Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

członka (Wiceprezesa) Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. ------------------------------------------------------  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 

  



Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. 

i wykonywania prawa głosu wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika      

2 

Do pkt 14 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. ---------------------------------------------------------------  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 

  



Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. 

i wykonywania prawa głosu wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika      

2 

Do pkt 15 porządku obrad NWZ: 

 

UCHWAŁA NR [●]/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERBUD Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą w Fugasówce z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie: w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez 

Spółkę. 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PARTNERBUD Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Fugasówce 

(„Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie 

Spółka.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Łączna ilość akcji: 

 

 

(ilość akcji) 

Oddanie głosu:  

 

Głos „za”   

(ilość akcji) 

Głos „przeciw”   

(ilość akcji) 

Głos „wstrzymujący się”  

(ilość akcji) 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


