
 

FORMULARZ INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  

 

 

Uchwała nr 1/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Głosowanie:   

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  

 

Uchwała nr 2/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 



Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  

 



 

Uchwała nr 3/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku  

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  



Uchwała nr 4/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres  

od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  



Uchwała nr 5/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Białoskórskiemu  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres  

od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  



Uchwała nr 6/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Augustynowi 

z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres  

od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  

 



Uchwała nr 7/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ostaszewskiej 

z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres  

od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  



Uchwała nr 8/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kotra 

z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres  

od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  

 



 

Uchwała nr 9/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu 

z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres  

od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  



Uchwała nr 10/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu 

z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres  

od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  

 



 

Uchwała nr 11/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujka 

z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres  

od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  



Uchwała nr 12/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  

 



 

Uchwała nr 13/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  



Uchwała nr 14/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  

 



Uchwała nr 15/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

 Podpis Akcjonariusza  



Uchwała nr 16/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

    Podpis Akcjonariusza 



Uchwała nr 17/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej  

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

    Podpis Akcjonariusza 



Uchwała nr 18/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem 

prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego statutu PlayMakers S.A. 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

    Podpis Akcjonariusza 



Uchwała nr 19/06/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki, wyrażenia zgody na 

wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie 

notowań w tym systemie akcji serii E oraz praw do akcji serii E  

 

 

Głosowanie:  

 

Za: ……………………………… (liczba głosów)  

 

Przeciw:…………………………..(liczba głosów) 

  

Wstrzymuje się: ………………….(liczba głosów)  

 

W przypadku głosowania przeciwko tej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą 

o wpisanie do protokołu.  

 

Treść sprzeciwu:*  

 

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

 

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

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.  

Treść instrukcji:*  

 

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

 

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

 

 

 

…………………………….…………. 

    Podpis Akcjonariusza 

 


