
Dane Akcjonariusza:  

Imię i nazwisko/ nazwa lub firma: […] 

Adres: […] 

PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru: 
[…] 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko/ nazwa lub firma: […] 

Adres: […] 

PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru: 
[…] 

 

 

Pouczenie 

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane 

i zamieszczone na stronie internetowej spółki Partner-Nieruchomości S.A. w oparciu o art. 4023 

Kodeksu spółek handlowych. 

2. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez pełnomocnika jest uprawnieniem 

Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe). 

3. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w 

imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie 

odrębnego pełnomocnictwa. 

4. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana. 

5. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku 

głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla 

Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być 

traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika 

w takim głosowaniu. 

 

 

  



Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od 

tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za  

 

 

Ilość głosów:  

 Przeciw 

 

 

Ilość głosów: 

 Wstrzymuję się 

 

 

Ilość głosów: 

 

 

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia 
Uchwały nr 1: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

………………………………               …………………………………                ………………………………… 

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

* - W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić. 

  



Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na 

członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: [__] 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za  

 

 

Ilość głosów:  

 Przeciw 

 

 

Ilość głosów: 

 Wstrzymuję się 

 

 

Ilość głosów: 

 

 

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia 
Uchwały nr 2: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

………………………………               …………………………………                ………………………………… 

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

* - W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić. 

 

  



Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera [__] 

na Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 

  Za  

 

 

Ilość głosów:  

 Przeciw 

 

 

Ilość głosów: 

 Wstrzymuję się 

 

 

Ilość głosów: 

 

 

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia 
Uchwały nr 3: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

………………………………               …………………………………                ………………………………… 

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

 

* - W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić. 

 

  



Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje 

porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 30 stycznia 2018 r. o zwołaniu Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za  

 

 

Ilość głosów:  

 Przeciw 

 

 

Ilość głosów: 

 Wstrzymuję się 

 

 

Ilość głosów: 

 

 

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia 
Uchwały nr 4: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

………………………………               …………………………………                ………………………………… 

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

* - W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić. 

 

  



Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia do wiadomości rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z 

oświadczeniem Pana Rafała Rzepki w sprawie rezygnacji z Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym 

przyjmuje do wiadomości tę rezygnację. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 

  Za  

 

 

Ilość głosów:  

 Przeciw 

 

 

Ilość głosów: 

 Wstrzymuję się 

 

 

Ilość głosów: 

 

 

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia 
Uchwały nr 6: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

………………………………               …………………………………                ………………………………… 

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

 

* - W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić. 



Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia do wiadomości rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z 

oświadczeniem Pana Arkadiusza Grabalskiego w sprawie rezygnacji z Rady Nadzorczej Spółki, 

niniejszym przyjmuje do wiadomości tę rezygnację. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 

  Za  

 

 

Ilość głosów:  

 Przeciw 

 

 

Ilość głosów: 

 Wstrzymuję się 

 

 

Ilość głosów: 

 

 

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia 
Uchwały nr 6: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

………………………………               …………………………………                ………………………………… 

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

 

* - W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić. 



Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje [_] 

do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 

  Za  

 

 

Ilość głosów:  

 Przeciw 

 

 

Ilość głosów: 

 Wstrzymuję się 

 

 

Ilość głosów: 

 

 

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia 
Uchwały nr 7: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

………………………………               …………………………………                ………………………………… 

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

 

* - W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić. 



Uchwała nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powołuje [_] 

do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie: 

  Za  

 

 

Ilość głosów:  

 Przeciw 

 

 

Ilość głosów: 

 Wstrzymuję się 

 

 

Ilość głosów: 

 

 

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia 
Uchwały nr 8: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

………………………………               …………………………………                ………………………………… 

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

* - W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić. 

 


