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FORMULARZ 
pozwalaj ący na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki pod firm ą „Internetowy Dom Zdrowia” S.A. z siedzib ą w Zielonkach 

w dniu 08 kwietnia 2013 r.  
 
Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Internetowy Dom 
Zdrowia” S.A. z siedzibą w Zielonkach w dniu 08 kwietnia 2013 r. 
 
 

I. 
Wytyczne  

w sprawie wykonywania głosu przez pełnomocnika na w alnym zgromadzeniu. 
 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu osobiście lub przez pełnomocnika.  

 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa 
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

Akcjonariusz zawiadamia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
przesyłając czytelny skan (w formacie PDF) bądź czytelną fotografię dokumentu na adres 
zarzad@idzsa.pl  

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności 
pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści 
pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 

 
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może 
udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik 
może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego 
akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku 
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw 
z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

             Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, 
członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub 
spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko 
na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi 
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. 
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim wypadku jest wyłączone, a pełnomocnik a 
obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami, udzielonymi przez akcjonariusza. 

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może odbywać się przy 
zastosowaniu zamieszczonego niżej formularza. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku 
korzystania wyłącznie z formularzy udostępnianych przez spółkę. 

 
Formularz, zgodnie z art. 4023 § 3 k.s.h. zawiera proponowaną treść uchwały 

walnego zgromadzenia poprzez odniesienie się do projektów uchwal zamieszczonych pkt. 2 
niniejszego formularza i umożliwia:  

1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,  
2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 k.s.h. 
3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,  
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4)  zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z 
uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.  

5) w związku z możliwością głosowania odmiennie z każdej posiadanej akcji, w 
formularzu można wskazać zarówno w instrukcji dla pełnomocnika, jak i rubryce z 
głosem oddanym ilość akcji, z których oddany zostaje głos.  
W przypadku głosowania tajnego formularz nie zawiera rubryk umożliwiających 

oddanie głosu.  
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Uchwała Zwyczajneg o Walnego Zgromadzenia nr ………….  

w sprawie ……………………………… 
Dane 
Akcjonariusza 

 

Dane 
Pełnomocnika 

 

Data i numer 
dokumentu 
pełnomocnictwa  

 

Instrukcja 
dotycz ąca 
sposobu 
głosowania 

□ Za  
 
 
 
 

□ Przeciw 
 

□ 
Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 

□ 
Wstrzymuję 
się  
 
 
 

□ Według 
uznania 
pełnomocnika 
 
 
 

Treść 
sprzeciwu 

Inna 
instrukcja 

Liczba 
akcji: 

 

Liczba 
akcji: 

Liczba akcji: 

 
 

 


