
 

 

 

 

FORMULARZ 

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  

ABS INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2013 R. 

 
 
Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/Siedziba 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS 

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ 

PEŁNOMOCNIKA 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ABS Investment S.A.  

zwołanym na dzień 28 lutego 2013 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej 

rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy 

przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o 

szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez 

pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy 
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Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających 

poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.  

 

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych 

akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których 

pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku 

wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we 

wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.  

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do 

odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji 

Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą 

różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w 

takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania 

pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
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UCHWAŁA  NR  1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust. 1 Statutu 

Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. wybiera na 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

…………………………………………..  

 

Głosowano w sposób tajny. 

 

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ...............   głosów . 

Za uchwałą oddano głosów : ..................... 

Przeciw uchwale oddano głosów : ............. 

Od oddania wstrzymano głosów :  ............. 

 

 

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

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

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

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały 

nr 1. 

Treść instrukcji*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA  NR  2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. przyjmuje zaproponowany 

porządek obrad w następującym brzmieniu: 

„ 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji 

Skrutacyjnej. 

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 

8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie 

Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny 

interes Spółki i zmian §7 ust. 1 i §8 ust. 1 Statutu Spółki. 

9. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 

10. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki. 

11. Wolne wnioski i dyskusja. 

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”. 

 

Głosowano w sposób  jawny. 

 

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ...............   głosów . 

Za uchwałą oddano głosów : ..................... 

Przeciw uchwale oddano głosów : ............. 

Od oddania wstrzymano głosów :  ............. 

 

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały 

nr 2. 

Treść instrukcji*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA  NR  3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 

 

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A. 

 

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 

 

Głosowano w sposób  jawny. 

 

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ...............   głosów . 

Za uchwałą oddano głosów : ..................... 

Przeciw uchwale oddano głosów : ............. 

Od oddania wstrzymano głosów :  ............. 

 

 

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

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

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

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały 

nr 3. 

Treść instrukcji*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA  NR  4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment S.A.  

 

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1. ………………….. 

2. ………………….. 

3. ………………….. 

4. ………………….. 

  

Głosowano w sposób  jawny. 

 

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ...............   głosów . 

Za uchwałą oddano głosów : ..................... 

Przeciw uchwale oddano głosów : ............. 

Od oddania wstrzymano głosów :  ............. 

 

 

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

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

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

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały 

nr 4. 

Treść instrukcji*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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 UCHWAŁA nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Spółki 

 

Na podstawie art. 393 pkt 3) w związku z art. 415 §1 i art. 17 §2 kodeksu spółek handlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: 

 

Wyraża z mocą wsteczną, od dnia złożenia przez Spółkę oświadczenia woli, zgodę na 

zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. całej 

nieruchomości położonej w Kłodzku, przy ul. Półwiejskiej 23, obręb 003 Ustronie, dla 

której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą o numerze SW1K/00046106/6 oraz maszyn ciągu technologicznego do 

przerobu mięsa i wyposażenia biurowego, dokonane w dniu 28 grudnia 2012r. przed 

notariuszem Agnieszką Kaczmarczyk z Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej (Rep. A 

Nr 20.032/2012), na warunkach wynikających z umowy sprzedaży objętej ww. aktem 

notarialnym. 

 

Głosowano w sposób jawny. 

 

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ...............   głosów. 

Za uchwałą oddano głosów : ..................... 

Przeciw uchwale oddano głosów : ............. 

Od oddania wstrzymano głosów :  ............. 

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

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

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

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały 

nr 5. 

Treść instrukcji*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie: w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z 

wyłączeniem prawa poboru i zmiany §7 ust. 1 i §8 ust. 1 Statutu Spółki 

 

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na 

podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych i §30 ust. 2 pkt 1) i 

pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: 

 

I. Pod warunkiem, iż Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS, do dnia 

zamknięcia subskrypcji akcji związanej z podjęciem niniejszej uchwały odmówi 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego przez Zarząd w 

ramach kapitału docelowego, na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu, z dnia 15 

marca 2012r. (Rep. A nr 1397/2012), sporządzonego przez notariusza Beatę Firyn z 

Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba-Dorak i Beaty Firyn spółki cywilnej w Bielsku-Białej: 

 

§ 1. 

 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 4.900.000,00 PLN (cztery miliony 

dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż  7.000.000 PLN (siedem milionów 

złotych) i nie wyższej niż 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) to jest o kwotę nie 

niższą niż 2.100.000 PLN (dwa miliony sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż 3.100.000 

PLN (trzy miliony sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 21.000.000 

(dwadzieścia jeden milionów) i nie więcej niż 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) 

akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 

oznaczonych numerami od 000000001 do 31000000. 

2. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu. 

3. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok 

obrotowy 2013 rozpoczynający się 01 stycznia 2013 r. i kończący się 31 grudnia 2013 r., 

jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku 

zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za 

rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji. 

5. Akcje serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi 

to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych 

przez spółkę planów inwestycyjnych. 

6. Oferta nabycia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do 

osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu. 

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach 

subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 czerwca 2013 r. 
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8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w 

ramach subskrypcji prywatnej. 

9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego 

opłacenia co najmniej 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji serii D. 

 

 

§ 2. 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu 

Spółki w ten sposób, że §7 ust. 1 i §8 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie: 

 

„§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.000.000 PLN (siedem 

milionów  złotych 00/100) i nie więcej niż 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych 

00/100).” 

 

„§ 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela 

serii A, o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 

groszy) każda akcja, 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o 

numerach od 00000001 do 20000000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda akcja oraz 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela, serii C o 

numerach od 00000001 do 24000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda akcja i nie mniej niż 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) i nie więcej niż 

31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000000001 do 

31000000.” 

 

 

II. Pod warunkiem, iż Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS, do dnia 

zamknięcia subskrypcji akcji związanej z podjęciem niniejszej uchwały zarejestruje 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane przez Zarząd w ramach kapitału 

docelowego, na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu, z dnia 15 marca 2012r. (Rep. A 

nr 1397/2012), sporządzonego przez notariusza Beatę Firyn z Kancelarii Notarialnej Rozalii 

Gołba-Dorak i Beaty Firyn spółki cywilnej w Bielsku-Białej: 

 

§ 1. 

 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 6.775.000,00 PLN (sześć milionów 

siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 7.000.000 PLN 

(siedem milionów złotych) i nie wyższej niż 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) to 

jest o kwotę nie niższą niż 225.000 PLN (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i nie 

wyższą niż 1.225.000 PLN (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

poprzez emisję nie mniej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt) i nie więcej 

niż 12.250.000 (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela 



 

 

 

 

 

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  11 | S t r o n a  

serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych 

numerami od 00000001 do 12250000. 

2. Cena emisyjna jednej akcji serii E zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu. 

3. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 

4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok 

obrotowy 2013 rozpoczynający się 01 stycznia 2013 r. i kończący się 31 grudnia 2013 r., 

jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku 

zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za 

rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji. 

5. Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi 

to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych 

przez spółkę planów inwestycyjnych. 

6. Oferta nabycia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do 

osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu. 

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach 

subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 czerwca 2013r. 

8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w 

ramach subskrypcji prywatnej. 

9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego 

opłacenia co najmniej 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt) akcji serii E. 

 

§ 2. 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu 

Spółki w ten sposób, że §7 ust. 1 i §8 ust. 1  otrzymują następujące brzmienie: 

 

„§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.000.000 PLN (siedem 

milionów złotych 00/100) i nie więcej niż 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych 

00/100).” 

„§ 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na 

okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 

0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji 

na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 20000000 o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja oraz 24.000.000 

(dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00000001 

do 24000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 

18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na 

okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 18750000 i nie mniej niż 

2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt) i nie więcej niż 12.250.000 

(dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o 

wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych 

numerami od 00000001 do 12250000.” 
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Głosowano w sposób jawny. 

 

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ...............   głosów. 

Za uchwałą oddano głosów : ..................... 

Przeciw uchwale oddano głosów : ............. 

Od oddania wstrzymano głosów :  ............. 

 

 

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

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

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

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały 

nr 6. 

Treść instrukcji*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie: zmian w Statucie Spółki 

 

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: 

 

 

 

W §30 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4 o następującej treści: 

 

„4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości, a także udziału w prawie użytkowania 

wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” 

 

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem odmowy przez Sąd Rejonowy w Bielsku-

Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS zarejestrowania zmian w Statucie Spółki, 

wynikających z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 19 czerwca 

2012r., objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Jarosława Stejskala z 

Kancelarii Notarialnej Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i 

Tomasza Janika spółki cywilnej w Bielsku-Białej (Rep. A nr 5599/2012). 

 

Głosowano w sposób jawny. 

 

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ...............   głosów. 

Za uchwałą oddano głosów : ..................... 

Przeciw uchwale oddano głosów : ............. 

Od oddania wstrzymano głosów :  ............. 

 

 

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały 

nr 7. 

Treść instrukcji*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki 

 

Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych i §26 ust. 3 Statutu Spółki, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: 

 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w 

związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał nr 6 i nr 7 (podjętej w dniu 

dzisiejszym), a także z dookreślenia przez Zarząd Spółki wysokości kapitału 

zakładowego, w związku z jego widełkowym podwyższeniem. 

 

 

Głosowano w sposób jawny. 

 

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ...............   głosów. 

Za uchwałą oddano głosów : ..................... 

Przeciw uchwale oddano głosów : ............. 

Od oddania wstrzymano głosów :  ............. 

 

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

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

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

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały 

nr 8. 

Treść instrukcji*: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

 

*niepotrzebne skreślić 


