
 FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 27 06 2012 r.  

Niżej podpisany,  

Imię i nazwisko  

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

Stanowisko (niepotrzebne proszę skreślić)............................................................................ 

Nazwa firmy (niepotrzebne proszę skreślić) ........................................................................... 

Adres: ...........................................................................................................  

Miejscowość .................................................................................................  

potwierdza, że ..................................................................... (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza) 
(„Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania ..................................... (liczba) głosów z akcji 
zwykłych na okaziciela (niepotrzebne proszę skreślić) spółki Direct eServices S.A. („Spółka”)  

i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji (w razie potrzeby proszę skreślić):  

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

legitymującego (-ącą) się paszportem/dowodem osobistym .......................................... (numer 
dokumentu tożsamości)  

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Direct eServices S.A., 
które odbędzie się w dniu 27.06.2012 r. w Kancelarii Notarialnej „Katarzyna Borawska, Krzysztof 
Borawski notariusze sp.p.”, w Warszawie, przy ul. Nowy Świat nr 41a lok. 89/91 00-042 Warszawa 
(„Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z ............................ 
(wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie 
z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest 
następująca:  

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 
art. 409 § 1 zdanie 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pani/a [_______] na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 



Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć 
następujący porządek obrad:  
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał.  
4) Przyjęcie porządku obrad.  
5) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 
6) Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2011 rok, w tym:  

a. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,  
b. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 
2011,  

c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału 
zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 

7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.  

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2011 rok, 
wyszczególnionych w pkt. 6 powyżej.  

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, 
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.  

10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez 
nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 

11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z 
wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wobec upływu wspólnej 
kadencji członków Rady.  

13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, po 
rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd sprawozdań, działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 



Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, obejmujące: 
1) Bilans sporządzony na dzień 31 12 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

bilansową w kwocie [_________] zł.; 
2) Rachunek zysków i strat  za okres od dnia 01 01 2011 r. do dnia 31 12 2011 r. wykazujący zysk 

netto w kwocie [_________] zł; 
3) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 12 2011 r. [________] zł; 
4) Informację dodatkową.  

 
§ 2  

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. 
 

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2011 rok 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu 
się ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej za 2011 r., uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Zatwierdza się: 

1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, 
2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, 
3) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału 

zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 
 

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia 

dywidendy i terminu wypłaty dywidendy 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Zysk Spółki za 2011 r. w kwocie [__________] zł zostaje przeznaczony na …………………... 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się członkowi Zarządu Grzegorzowi Witańskiemu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się członkowi Zarządu Damianowi Sieradzkiemu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się członkowi Zarządu Wojciechowi Kaszyckiemu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego/nią obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Roszczynialskiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego/nią obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Fabczak absolutorium z 
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego/nią obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Stefanii Sieradzkiej absolutorium z 
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego/nią obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcie Kaszyckiej absolutorium z wykonania przez nią 
obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego/nią obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wioletcie Witańskiej absolutorium z wykonania przez 
nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 27 06 2012 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego/nią obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Gnich absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z 



dnia 27 06 2012 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej wobec upływu wspólnej kadencji członków Rady 

Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 
podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 Statutu Spółki, w związku z upływem 
wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Z dniem dzisiejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 

1) ………………………….. – na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
2) ………………………….. – na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
3) ………………………….. – na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
4) ………………………….. – na funkcję Członka Rady Nadzorczej; 
5) ………………………….. – na funkcję Członka Rady Nadzorczej. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Direct eServices S.A., które odbędzie się w dniu 27.06.2012 r. 
Punkt 
porządku 
obrad 

Uchwała Głosuję 
Za 

Głosuję 
przeciw 

Wstrzymuję 
się od głosu 

Żądanie 
zaprotokołowania 
sprzeciwu do 
uchwały 

Inne 

2 Wybór 
Przewodniczącego 
ZWZ: Pani/Pan 
………………. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4 Przyjęcie porządku 
obrad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 Zatwierdzenie 
sprawozdania 
finansowego Spółki 
za rok obrotowy 
2011 oraz 
sprawozdania 
Zarządu z 
działalności Spółki w 
roku obrotowym 
2011 

     

8 Zatwierdzenie 
sprawozdań Rady 
Nadzorczej za 2011 
rok 

     

9 Podział zysku za rok 
obrotowy 2011 oraz 
wypłaty dywidendy, 
ustalenia dnia 
dywidendy i terminu 
wypłaty dywidendy 

     



10 Absolutorium dla 
członka Zarządu 
Grzegorza 
Witańskiego 

     

10 Absolutorium dla 
członka Zarządu 
Damiana 
Sieradzkiego 

     

10 Absolutorium dla 
członka Zarządu 
Wojciecha 
Kaszyckiego 

     

11 Absolutorium dla 
Przewodniczącego 
RN Krzysztofa 
Roszczynialskiego 

     

11 Absolutorium dla 
Wiceprzewodniczące
go RN Małgorzaty 
Fabczak 

     

11 Absolutorium dla 
Wiceprzewodniczące
go RN Stefanii 
Sieradzkiej 

     

11 Absolutorium dla 
członka RN Marty 
Kaszyckiej 

     

11 Absolutorium dla 
członka RN Wioletty 
Witańskiej 

     

11 Absolutorium dla 
członka RN Jacka 
Gnicha 

     

12 Zmiany w składzie 
Rady Nadzorczej 

     

 
 
Inne uwagi: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Imię i nazwisko Mocodawcy: .................................................... 
Stanowisko: ..................................................................................... 
Data: .................................................................................................. 
Podpis: .............................................................................................. 
UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA 
AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ 



NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I 
PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O 
KTÓRYM MOWA W ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. 
 
 
 
 


