
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Spółki PSW CAPITAL Spółka Akcyjna 
zwołanym na dzień …………………. 2013 r. 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 
 
 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego     Zwyczajnego     Walnego     Zgromadzenia     w     
osobie ………………………………………………………………………………………………….. 
 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 



UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w osobach: 
1.    
2.    
3.    

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW Capital Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _________ 2013 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:  
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i 

zdolności do podejmowania uchwał. 
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r., 
sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w 
sprawie podziału zysku za 2011 r . oraz 2012 r.  
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych, z badania 
sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2011 r. oraz 2012 r. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.   
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 
r.  
11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 

działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej  za rok obrotowy 2012.   
13) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2011 r. 
14) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2012 r.   
15) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 

2012 przez Prezesa Zarządu - Pana Włodzimierza Krawczyka. 
16) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 

2012 przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej - Panią Jadwidze Krawczyk. 
17) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 

2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Magdalenę Tyszkę. 
18) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 

2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Ewę Lewandowską. 
19) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 

2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Konrada Kowalskiego. 
19) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 

2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Marcina Wojcieszuka. 
20) Wolne wnioski. 

21)  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 
obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 



………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  w roku 

obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 
obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 
 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  

w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie niniejszym po  uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym 

zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 
 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 
stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 
31 grudnia 2012 roku. 

 
§ 1  

 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku. 
 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia  
1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w kwocie 10 369 010,65 przekazując wypracowany zysk w 
całości na kapitał zakładowy Spółki. 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 



_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 
 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku. 
 

§ 1 
 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia  
1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 31 583 128,06zł przekazując 
wypracowany zysk w całości na kapitał zakładowy Spółki.   

 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 



Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Włodzimierzowi 

Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 
 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Włodzimierzowi 
Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 



………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani 

Jadwidze Krawczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 
 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Jadwidze 
Krawczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 
 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 



w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Magdalenie 
Tyszce z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Magdalenie 
Tyszce z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewie 

Lewandowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewie 
Lewandowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 

§ 2  



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 
 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi 

Kowalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi 
Kowalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 



………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PSW 
Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia _______ 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi 

Wojcieszukowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PSW Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi 
Wojcieszukowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Głosowanie: 
_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 
_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 
_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w 
sprawie.………………………....... 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………...................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia 
uchwały nr …..… w sprawie ……………………………………………………………… 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
* - niepotrzebne skreślić 



 


