
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HOTBLOK S.A.  

w dniu 23 czerwca 2015 r. 

 
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu 

przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.  

Dane Mocodawcy:  

Imię/Nazwisko:    

Adres zamieszkania/Siedziby:  

Dane Pełnomocnika:  

Imię/Nazwisko :  

Adres zamieszkania :   

PESEL/REGON:  

Zamieszczona poniżej tabela umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów 

uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że 

projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. 

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. 

 

nr 
uchwały 

w sprawie  „za” „przeciw”  „wstrzymując
y się „ 

wg uznania 
pełnomocnik
a  

       1  powołania 
Przewodniczącego 
Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia 

    

       2 wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

    

       3 przyjęcia porządku obrad 

 

 
 
 

   

       4 zatwierdzenia  
Sprawozdania  Zarządu   z  
działalności  Spółki  za  rok  
obrotowy od 01.01.2014 do 
31.12.2014 

 
 
 

   

       5 zatwierdzenia  
Sprawozdania Finansowego  
za  rok  obrotowy  od dnia 
01.01.2014 do 31.12.2014 

    

6 przyjęcia sprawozdania 
Rady Nadzorczej z 
działalności w roku 2014 

    

 
 

7 

pokrycia straty  netto za rok 
obrotowy od 01.01.2014 do 
31.12.2014 

    

 
8 

udzielenia Członkom  
Zarządu absolutorium                  
z  wykonania  obowiązków  
w roku 2014 – Panu Piotrowi 
Kisielińskiemu 

    

     
 

9 

udzielenia Członkom  
Zarządu absolutorium                  
z  wykonania  obowiązków  
w roku 2014. Panu Jackowi 
Lorkowi 

    



 
 
     10 
 

udzielenia Członkom  
Zarządu absolutorium                  
z  wykonania  obowiązków  
w roku 2014 -  Pani Hannie 
Milczarek 

 
 
 
 

   

 
 

11 

udzielenia Członkom  
Zarządu absolutorium                  
z  wykonania  obowiązków  
w roku 2014 -  Panu 
Januszowi Petrykowskiemu 

    

 
 

12 

udzielenia  Członkom Rady  
Nadzorczej  Spółki  
absolutorium  z  wykonania 
 obowiązków  w roku 2014 – 
Panu Arturowi 
Jędrzejewskiemu 

    

   
     13 

udzielenia  Członkom Rady  
Nadzorczej  Spółki  
absolutorium  z  wykonania 
 obowiązków  w roku 2014 – 
Panu Łukaszowi Marczukowi 

    

  
 
    14 

udzielenia  Członkom Rady  
Nadzorczej Spółki  
absolutorium   z wykonania 
 obowiązków  w roku 2014. –
 Panu  Danielowi Ozonowi 

    

 
15 

udzielenia  Członkom Rady  
Nadzorczej Spółki  
absolutorium                    z 
wykonania  obowiązków     w 
roku 2014 - Pani Paulinie 
Gdańskiej 

    

 
 

16 

udzielenia Członkom Rady  
Nadzorczej Spółki  
absolutorium                           
 z wykonania  obowiązków  
w roku 2014 - Panu 
Łukaszowi Krajewskiemu 

    

 
 

17 

 
dalszego istnienia Spółki 

    

 
 
 
 
miejscowość, data, podpis : 


