
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 

które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r.  

 

 

 

 

 
Akcjonariusz (osoba fizyczna):  

 

Pan /Pani 

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

        
 imię i nazwisko akcjonariusza    

 

legitymujący się dowodem osobistym 

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

   nr i seria dowodu osobistego   

 

wydanym przez 

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

     nazwa organu   

 

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

nr pesel akcjonariusza     

 

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

nr nip akcjonariusza 

 

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

liczba posiadanych akcji  

 

Dane kontaktowe Akcjonariusza: 

 

Miasto: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………... 

 

Ulica i nr lokalu: .…………………………………………………………………………………….. 

 

Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………… 

 

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………………………. 



 

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):  

 

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

         
nazwa podmiotu 

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

     nr KRS i sąd rejestrowy/ nr rejestru  

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

     
ilość akcji 

 

 

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): 

 

Miasto: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………. 

 

Ulica i nr lokalu: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………… 

 

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 
Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: 

 

(osoba fizyczna) 

Pana /Panią 

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

        
imię i nazwisko pełnomocnika    

 

legitymujący się dowodem osobistym 

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

   nr i seria dowodu osobistego   

 

wydanym przez 

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



     nazwa organu   

 

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

nr pesel pełnomocnika    

 

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

nr nip pełnomocnika 

  

 

(osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) 

 

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

         
nazwa podmiotu 

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

     nr KRS i sąd rejestrowy/ nr rejestru  

 

 

 

Dane kontaktowe Pełnomocnika: 

 

Miasto: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………... 

 

Ulica i nr lokalu: .…………………………………………………………………………………….. 

 

Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………… 

 

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A. w 

upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 roku w 

Warszawie w siedzibie Spółki przy ulicy Świętokrzyskiej 18 („Walne Zgromadzenie”), a w związku z 

tym do udziału w Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy 

obecności  i głosowania z każdej akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi 

poniżej) nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej. 

 



 
TREŚĆ UCHWAŁ 

 
UCHWAŁA Nr 3 (7/2013) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
z działalności w roku obrotowym 2012  

 

1. Na podstawie § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. 

w upadłości likwidacyjnej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Call2Action 

S.A. w upadłości likwidacyjnej z działalności w roku obrotowym 2012, zawierające 

w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz 

wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.  

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

UCHWAŁA Nr 4 (8/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
z działalności w roku obrotowym 2012  

 

1. Na podstawie § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. 

w upadłości likwidacyjnej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Call2Action 

S.A. w upadłości likwidacyjnej z działalności w roku obrotowym 2012, zawierające 

w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz 

wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.  

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

 

 
UCHWAŁA Nr 5 (9/2013) 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
 za rok obrotowy 2012  

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) 

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 

zatwierdza sprawozdanie finansowe Call2Action Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej za rok obrotowy 2012, składające się z:  

- wprowadzenia do sprawozdania,  

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, zamykającego się po 

stronie aktywów i pasywów kwotą ___________ złotych (słownie: 

_________złotych),  

- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2012 roku do 

dnia 31.12.2012 roku zamykającego się stratą netto w kwocie _________ 

złotych (słownie: ___________złotych),  

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 

1.01.2012 roku do dnia dnia 31.12.2012 roku,  

- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 

31.12.2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto 

na sumę ______________ złotych (słownie: _______________ złotych),  

- dodatkowych informacji i objaśnień.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 6 (10/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej  
w upadłości likwidacyjnej 



z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie sposobu pokrycia straty Call2Action S.A.  

w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2012  
 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt f) 

Statutu Spółki, a także uwzględniając Uchwałę nr _____ Rady Nadzorczej Spółki 

z dnia ________ 2013 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu 

dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty Call2Action S.A. w 

upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2012 w kwocie___________ złotych 

(słownie:  ______________ złotych). Walne Zgromadzenia Call2Action S.A. w 

upadłości likwidacyjnej postanawia dokonać pokrycia straty bilansowej za rok 

obrotowy  2012 w następujący sposób____________. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 
 

UCHWAŁA Nr 7 (11/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) 

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 

udziela Panu Szymonowi Pikula – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 

1.01.2012 roku do dnia 5.09.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 8 (12/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 



w upadłości likwidacyjnej 
z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu  
Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) 

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej  

udziela Panu Michałowi Maciukowi – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 

1.01.2012 roku do dnia 5.09.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

UCHWAŁA Nr 9 (13/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) 

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela Panu Piotrowi  

Rychter – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 6.09.2012 roku do dnia 

5.11.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

UCHWAŁA Nr 10 (14/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 



absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) 

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela Pani Magdalenie 

Żurawskiej – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 7.11.2012 roku do dnia 

31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

___________________________________________________________________ 

 
UCHWAŁA Nr 11 (15/2013) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Call2Action S.A.  

w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012  

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela Panu Marcinowi 

Skrzypiec – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2011 

roku do dnia 24.10.2012 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA Nr 12 (16/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012  

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 

udziela Panu Adamowi Stańczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od 



dnia 1.01.2011 roku do dnia 24.10.2011 roku absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA Nr 13 (17/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012  

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela Panu Maciejowi 

Cudnemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do 

dnia 24.10.2012 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA Nr 14 (18/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela Panu 

Krzysztofowi Nowińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 

1.01.2012 roku do dnia 6.06.2012 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 
 

UCHWAŁA Nr 15 (19/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
W upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela Panu Maciejowi 

Dziewolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku 

do dnia 6.06.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

UCHWAŁA Nr 16 (20/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
W upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela Panu Andrzejowi 

Ziemińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 6.06.2012 roku 

do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________ 

 
 

UCHWAŁA Nr 17 (21/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
W upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. udziela Panu Łukaszowi 

Kręskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 6.06.2012 roku do 

dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

___________________________________________________________________ 

 
UCHWAŁA Nr 18 (22/2013) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012  

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 

udziela Panu Ernestowi Pempera – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od 

dnia 12.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA Nr 19 (23/2013) 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012  

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 

udziela Pani Ewie Chmielarczyk – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 

12.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2012. 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA Nr 20 (24/2013) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call2Action Spółki Akcyjnej 
w upadłości likwidacyjnej 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  

Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012  

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a)  

Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej 

udziela Panu Krzysztofowi Załuska – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od 

dnia 12.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 



Imię i nazwisko Mocodawcy: .................................................................................................................. 

 

Data: .................................................................................................................................................... 

 

Podpis: ........................................................................................................................................... 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej  

które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r. 

 
 

Punkt 

porządku 

obrad 

Uchwała 
Głosuję 

za 

Głosuję 

przeciw 

Wstrzymuję 

się od głosu 

Żądanie 

zaprotokołowania 

sprzeciwu do 

uchwały 

Inne 

2 

1(5/2013) 

Wybór 

przewodniczącego 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 

2(6/2013) 

Przyjęcie porządku 

obrad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5  

3(7/2013) 

w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

     

6  

4(8/2013) 

w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

     

7 

5(9/2013) 

w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

     

8 

6(10/2013) 

w sprawie sposobu 

pokrycia straty 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

9 
7(11/2013) 

w sprawie udzielenia 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Członkowi Zarządu 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

9  

8(12/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Zarządu 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

     

9  

9(13/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Zarządu 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

     

9 

10(14/2013) 

 w sprawie udzielenia 

Członkowi Zarządu 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10 

11(1452013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

NadzorczejCall2Action 

S.A. w upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 

12(16/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

     



likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

10 

13(17/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

     

10  

14(18/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

     

10  

15(19/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

     

10 

16(20/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10 

17(21/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

10 

18(22/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10 

19(23/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 

20(24/2013) 

w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady 

Nadzorczej 

Call2Action S.A. w 

upadłości 

likwidacyjnej 

absolutorium z 

wykonania 

obowiązków za rok 

obrotowy 2012 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

 

 

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

 

 

Imię i nazwisko Mocodawcy: .................................................................................................................. 

 

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. 

 


