
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Venturion Investment Fund S.A. w dniu 27 listopada 2012 r. Stosowanie 
niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania 
głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. 

Dane Mocodawcy: 
Imię i nazwisko/firma: __________________ 
____________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_____________ 
____________________________________ 
PESEL/REGON:______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_____________ 

Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko/firma: ____________________ 
______________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_______________ 
______________________________________ 
PESEL/REGON: ________________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_______________ 

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
 

Uchwała numer 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Venturion Investment Fund Spółka Akcyjna 
z dnia 27 listopada 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przepis art. 409 § 1 KSH, uchwala co 
następuje: 

 
§ 1. 

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje [___]. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

GŁOSOWANIE: 

ZA* 
 

PRZECIW* 
 

WSTRZYMUJĘ SIĘ* 
 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  

TAK* 
 

NIE* 
 

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem  
 
 
 
 
_________________________ 

Podpis Mocodawcy 
  



Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Venturion Investment Fund S.A. w dniu 27 listopada 2012 r. Stosowanie 
niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania 
głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. 

Dane Mocodawcy: 
Imię i nazwisko/firma:__________________ 
____________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:___________ 
____________________________________ 
PESEL/REGON:______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:____________ 

Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko/firma: ____________________ 
______________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_______________ 
______________________________________ 
PESEL/REGON: _______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_______________ 

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
 

Uchwała numer 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Venturion Investment Fund Spółka Akcyjna 
z dnia 27 listopada 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 
§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:  
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał,  

4. Przyjęcie porządku obrad, 

5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki, tj. spółki 
Venturion Investment Fund S.A., ze spółką Venturion Investment Fund I S.A. z siedzibą 
w Warszawie poprzez jej przejęcie oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów 
i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem 
powzięcia uchwały w sprawie połączenia. 

6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki, tj. spółki Venturion Investment Fund 
S.A., ze spółką Venturion Investment Fund I S.A. z siedzibą w Warszawie,    

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

GŁOSOWANIE: 

ZA* 
 

PRZECIW* 
 

WSTRZYMUJĘ SIĘ* 
 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  



TAK* 
 

NIE* 
 

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem  
 
 
 
 
_________________________ 

Podpis Mocodawcy 



Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Venturion Investment Fund S.A. w dniu 27 listopada 2012 r. Stosowanie 
niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania 
głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. 

Dane Mocodawcy: 
Imię i nazwisko/firma: __________________ 
____________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_____________ 
____________________________________ 
PESEL/REGON:______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:____________ 

Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko/firma: ____________________ 
______________________________________ 
Adres zamieszkania/siedziba:_______________ 
______________________________________ 
PESEL/REGON: _______________________ 
Nr dow. osobistego/Nr KRS:_______________ 

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  
 

Uchwała numer 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Venturion Investment Fund Spółka Akcyjna 
z dnia 27 listopada 2012 roku 

w sprawie połączenia Spółki z Venturion Investment Fund I S.A. z siedzibą w Warszawie 
  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venturion Investment Fund spółka akcyjna z siedzibą w 
Warszawie (dalej jako „Venturion”), działając na podstawie przepisu art. 506 Ustawy z dnia 15 
września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako „Ksh”), niniejszym uchwala co 
następuje: 
 

§ 1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venturion wyraża zgodę i postanawia o połączeniu 
Venturion ze spółką Venturion Investment Fund I spółka akcyjna (poprzednia nazwa: 
Venturion Investment Fund spółka akcyjna) z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 
23, 00-854 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000391866, o kapitale 
zakładowym w wysokości 2.800.000,00 PLN, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 
5272661563, REGON: 143244286 (dalej jako „Venturion I”), według zasad przewidzianych we 
wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Venturion oraz Venturion I w dniu 26 
września 2012 roku, ogłoszonym wspólnie przez Venturion i Venturion I w dniu 3 października 
2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 192/2012 (4057), poz. 12957, a 
dodatkowo przez Venturion w dniu 3 października 2012 roku w formie raportu bieżącego (nr 
36/2012) na stronie internetowej Venturion (dalej „Plan Połączenia”), a tym samym wyraża 
zgodę na tenże Plan Połączenia, przy czym plan ten stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venturion postanawia, zważywszy, że Venturion jest 
jedynym akcjonariuszem Venturion I, że połączenie Venturion oraz Venturion I odbędzie się w 
sposób określony przepisem art. 515 § 1 Ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego 
Venturion oraz bez zmiany statutu Venturion, poprzez przeniesienie na Venturion całego 
majątku Venturion I oraz rozwiązanie Venturion I bez przeprowadzenia likwidacji.  
 

§ 3. 
Ponieważ Venturion jest jedynym akcjonariuszem Venturion I, połączenie zostanie dokonane 
zgodnie z przepisem art. 516 § 6 Ksh, tj. w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi 
z faktu, że Venturion jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 



systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.). 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że połączenie następuje z dniem 
wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

GŁOSOWANIE: 

ZA* 
 

PRZECIW* 
 

WSTRZYMUJĘ SIĘ* 
 

Liczba 
akcji:__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

Liczba akcji: 
__________________ 

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:  

TAK* 
 

NIE* 
 

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem  
 
 
 
 
_________________________ 

Podpis Mocodawcy 
 
 


