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dnia……….…………………………………… 

(data) (miejscowość) 

 

 

 

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

(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) 

 

 

 

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

(adres / siedziba, nr telefonu*) 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla: 

 

 

 

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

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

legitymującej / go się ……………………...………... seria ……….……….. numer ……………………….. 

numer telefonu* ……………………………i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z 

…………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………..) 

akcji imiennych / na okaziciela na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALESCO S.A. z 

siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do 

czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

                         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią … na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia, tj.:  

1) Otwarcie Zgromadzenia; 

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 

4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej; 

5) Przyjęcie porządku obrad; 

6) Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 

b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013; 

c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013; 

d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013; 

e) Ustalenia wynagrodzenia  Członków Rady Nadzorczej  Spółki; 

f)    Zmiany statutu Calesco S.A. w zakresie rozszerzenia przedmiotu działania Spółki.  

7) Zamknięcie Zgromadzenia.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:  

 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, 

 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 

 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 wraz z wynikami oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2013, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,  

uchwala co następuje:  

 

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, 

tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, tj. za okres 

od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące:  

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 r. zamyka się kwotą  

3 738 065,96 zł, 

c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 187 232,30 zł,  

d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 187 232,30 

zł, 

e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

94 665,10 zł, 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

 

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku CALESCO S.A. za rok obrotowy 2013, w kwocie  

187 232,30  zł, w następujący sposób:  

a) na wypłatę dywidendy – kwota  81 704,13 zł,  

c) na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój firmy – kwota  105 528,17 zł.  

 

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi  

0,03  zł (słownie:  trzy setne złotego czyli trzy grosze.). 

 

2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2013 będzie  

23 .07.2014 r. 
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 będzie 12.0.2014 r.  

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Dokowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 ( 01.01.2013 r.-

31.12.2013 r.).  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Renacie Gryczce – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (01.01.2013 r.- 31.12.2013 r.)  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Majewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego  obowiązków w roku obrotowym 2013 (01.01.2013 r.-

31.12.2013 r.) 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Danucie Gryczce – Członkowi Rady Nadzorczej  absolutorium z 

wykonania przez nią  obowiązków w roku obrotowym 2013 ( 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Renacie Krzyżanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej  

absolutorium  z wykonania przez nią  obowiązków w roku obrotowym 2013 (01.01.2013r.- 

31.12.2013 r.). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Marii Dokowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej  

absolutorium z wykonania  przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (01.01.2013r.-

31.12.2013r.). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 
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ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Gryczce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez niego  obowiązków w roku obrotowym 2013 (01.01.2013 r.-31-12.2013 r.) 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 

 



23 czerwca 2014 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A. 

 

 
 

 

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 
 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie 

art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

1. Walne Zgromadzenie ustala, że począwszy od lipca  2014 roku  Przewodniczący   Rady Nadzorczej  

Pan Marcin Majewski będzie otrzymywał wynagrodzenie w równej wysokości, wynoszącej  4440,00 

zł  (cztery tysiące czterysta czterdzieści  złotych) netto miesięcznie, a wynagrodzenie pozostałych 

członków Rady Nadzorczej nie ulega zmianie i pozostaje w wysokości 3440,00 zł (trzy tysiące 

czterysta czterdzieści złotych) netto miesięcznie. Pozostałe postanowienia uchwały numer 18/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, pozostają bez zmian. 

2. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej  przysługuje zwrot kosztów 

związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 

 

 

 

 

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ 

 

Uchwała nr __/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A. 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na  podstawie § 27 lit. i) statutu 

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CALESCO” S.A. z siedzibą w Szczecinie 

podejmuje uchwałę o zmianie statutu Spółki w zakresie przedmiotu  działania  Spółki, poprzez 

dodanie w §3 statutu punktu 34 (trzydzieści cztery) w brzmieniu:. „ 34. Naprawa i konserwacja 

metalowych wyrobów gotowych”. 

W wyniku powyższego §3 otrzymuje brzmienie następujące: 

 

„  § 3. 

Przedmiotem działania Spółki jest: ---------------------------------------------------------------------- 

1. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i  

           klimatyzacyjnych, --------------------------------------------------------------------- 

2. Wytwarzanie energii elektrycznej, ------------------------------------------------------------------ 

3. Przesyłanie energii elektrycznej, -------------------------------------------------------------------- 

4. Dystrybucja energii elektrycznej, ------------------------------------------------------------------- 

5. Handel energią elektryczną, -------------------------------------------------------------------------- 

6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów -------- 

           klimatyzacyjnych, ------------------------------------------------------------------------ 

7. Pozostałe badania i analizy techniczne, ------------------------------------------------------------ 

8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, --------------------------------- 

9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -------------------- 

10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ---- 

11. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia             

hydraulicznego i grzejnego, ------------------------------------------------------------  

12. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w  

           wyspecjalizowanych sklepach, ------------------------------------------------------------- 

13. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, ---------------------- 

14. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, ----------------------------------------------- 

15. Odzysk surowców z materiałów segregowanych, ------------------------------------------------ 

16. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, ---------------------------------------------------------------  

17. Działalność  usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, ------------------------------- 

18. Działalność obiektów służących poprawie  kondycji fizycznej, -------------------------------- 

19. Działalność obiektów sportowych, ------------------------------------------------------------------ 

20. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, ------------------------------- 

21. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, --------------- 
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22. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, ---------------- 

23. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ------------------------------------------ 

24. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami  własnymi lub dzierżawionymi, ------------------ 

25. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ------------------------------------------------------- 

26. Działalność pomocnicza w związana z utrzymaniem porządku w budynku, ----------------- 

27. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -------------------------------------- 

28. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, --------------------- 

29. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, ---------------------------------------- 

30. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie                         

indziej niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------------------------- 

31. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

           i technicznych, ----------------------------------------------------------------------------- 

32. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, --------------------------------------- 

33. Obróbka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. ---------------------------------- 

34. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.-----------------------------------„ 

 

Za 

 

 

 

 Przeciw 

 

 Zgłoszenie sprzeciwu 

 Wstrzymuje sie 

 

 

 

Liczba akcji:  

 

 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

……………………………………, ………………… 2014 r. 

                                                                                     (miejscowość)                             (data) 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (podpis Pełnomocnika) 


