
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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej 

 

§ 1 

Zwyczajne 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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej 

 

§ 1 

Zwyczajne 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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne 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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje 

porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia [__] 2017 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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., składającego się z: 

1) Wprowadzenia, 

2) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę bilansową 3.715.667,99 zł (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy 

sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 

3) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., który 

wykazuje stratę netto w kwocie 218.371,21 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta 

siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy), 

4) Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2016 r. wykazującego zmniejszenie kapitałów o kwotę 218.371,21 zł (słownie: dwieście 

osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy), 

5) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2016 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52.297,78 zł 

(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt 

osiem groszy). 

6) Dodatkowych informacji i objaśnień, 

 

zatwierdza to sprawozdanie. 

§ 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 5: 

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

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

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

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

 

 

 

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

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

 

 

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

 

  



Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 

2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i 

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 zatwierdza 

to sprawozdanie. 

§ 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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2016, a także z oceny sprawozdania zarządu Spółki z 

działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz 

wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie 

Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, a także z oceny 

sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2016 oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 

§ 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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za 

rok obrotowy 2016 w kwocie 218.371,21 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta 

siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) pokryć z zysków za kolejne lata obrotowe. 

§ 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. 

  



Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku 

obrotowym 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Adamowi 

Grabowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 

2016. 

§ 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 9: 

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

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

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

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

 

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

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

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

  



Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w 

roku obrotowym 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Szymonowi 

Boruckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2016. 

§ 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 10: 

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

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

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

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

 

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

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

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

 



Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku 

obrotowym 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Arkadiuszowi 

Grabalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2016. 

§ 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 11: 

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

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

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

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

 

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

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

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

  



Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w 

roku obrotowym 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Barbarze Boruckiej 

absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

§ 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 12: 

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

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

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

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

 

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

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

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

  



Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w 

roku obrotowym 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Marcie Gąska 

absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. 

§ 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 13: 

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

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

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

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

 

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

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

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

  



Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w 

roku obrotowym 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Kamilowi Gąska 

absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2016. 

§ 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 14: 

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

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

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

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

 

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

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

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

  



Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w 

roku obrotowym 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Sylwii Grabowskiej 

absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. 

§ 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 15: 

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

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

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

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

 

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

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

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

  



Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w 

roku obrotowym 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna udziela Rafałowi Rzepka 

absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. 

§ 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 16: 

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

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

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

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

 

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

Data i miejsce                Podpis Akcjonariusza    Podpis Pełnomocnika 

 

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

 


