
FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. Z SIEDZIBĄ W JAŚLE 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 R. 
Dane Akcjonariusza: 
Imię i nazwisko/Firma 
…………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania/Siedziba 
…………………………………………………………………… 
PESEL / KRS 
…………………………………………………………………… 
Ilość akcji 
…………………………………………………………………… 
Dane Pełnomocnika: 
Imię i nazwisko 
…………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 
…………………………………………………………………… 
PESEL 
…………………………………………………………………… 
nr dowodu tożsamości 
…………………………………………………………………… 

 
 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ 
PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo 

Telekomunikacyjne TELGAM S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2015 r. 
OBJAŚNIENIA 

 
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji  poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej  
rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są 
o szczegółowe określenie w tej  rubryce instrukcji  dotyczącej wykonywania prawa głosu 
przez  pełnomocnika,  również  na  wypadek  zgłoszenia  innych  projektów  uchwał  przez 
akcjonariuszy  Spółki,  w  tym  w  przypadku  zgłoszenia  jakichkolwiek  zmian  do 
odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. 
 
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych 
akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których 
pełnomocnik ma głosować „za”,  „przeciw”  lub „wstrzymać się  od  głosu”.  W przypadku 
braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania 
we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 
W  żadnym  przypadku  suma  akcji  Spółki,  których  dotyczyć  będzie  instrukcja  co  do 
odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji  
Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. 
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą 
różnić  się  od  treści  uchwał  poddanych  pod  głosowanie  na  Zwyczajnym  Walnym 
Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w 
takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania 
pełnomocnika w powyższej sytuacji. 



  UCHWAŁA NR 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Jaśle wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
………………………………………….. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Przedsiębiorstwa  Telekomunikacyjnego  TELGAM   Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Jaśle przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku 2014. 
9.  Rozpatrzenie i  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej  z  działalności  za okres od 01 
stycznia do 31 grudnia 2014 roku; 
10.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. 
11.Podjęcie Uchwał  w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki  absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2014 roku. 
12.Podjęcie  Uchwał  w  sprawie  udzielenia  Członkom  Rady  Nadzorczej  Spółki  absolutorium  z 
wykonania obowiązków w 2014 roku. 
13.Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 13 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 
15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

I. w sprawie nabycia akcji własnych,
II. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. 

16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

podpis Akcjonariusza        *niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjego TELGAM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Jaśle
wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1. ………………….. 
2. ………………….. 
3. ………………….. 
4. ………………….. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2014 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 
53  ust.  1  ustawy  o  rachunkowości  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Przedsiębiorstwa 
Telekomunikacyjnego  TELGAM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Jaśle,  po  rozpatrzeniu  ww. 
sprawozdania uchwala co następuje: 
Zatwierdza  się  jednostkowe  sprawozdanie  finansowe  Spółki  Przedsiębiorstwo 
Telekomunikacyjne  TELGAM  S.A.  sporządzone  za  rok  2014  wraz  z  opinią  i  raportem 
niezależnego  biegłego  rewidenta,  podmiotu  uprawnionego  do  badania  sprawozdań 
finansowych – Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o Sp. k. ; ul. Bp.J.Pelczara 6c/8, 35-312 
Rzeszów nr ewidencyjny 11556 , składające się z: 
1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów  i pasywów sumę bilansową: 8 801 657,09 zł 
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 544 135,58 zł 
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 
wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 2 879 359,58 zł  
5.  Rachunku  przepływów  pieniężnych  za  rok  obrotowy  od  01.01.2014r.  do  31.12.2014r. 
Wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 226 508,40 zł 
6. Informacji dodatkowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 
Działając  na podstawie  art.  393 pkt  1)  oraz  art.  395  §  2  pkt  1)  Kodeksu spółek  handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki 
za rok 2012 uchwala co następuje: 
Zatwierdza  się  Sprawozdanie  Zarządu  z  działalności  Spółki  Przedsiębiorstwo 
Telekomunikacyjne TELGAM  S.A. za 2014 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w  sprawie:  zatwierdzenia  Sprawozdania  Rady  Nadzorczej  z  oceny  jednostkowego 
sprawozdania  finansowego  Spółki  za  rok  obrotowy 2014  r.,  opinii  i  raportu  biegłego  z 
badania  jednostkowego  sprawozdania  finansowego  Spółki,  sprawozdania  Zarządu  z 
działalności Spółki w roku 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna 
z  siedzibą  w  Jaśle  zatwierdza  Sprawozdanie  Rady  Nadzorczej  z  oceny  jednostkowego 
sprawozdania  finansowego  Spółki  za  rok  obrotowy  2014  r.,  opinię  i  raport  biegłego  z 
badania  jednostkowego  sprawozdania  finansowego  Spółki,  sprawozdania  Zarządu  z 
działalności Spółki w roku 2014, i wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: podziłu zysku Spółki za rok 2014
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. postanawia przeznaczyć 
zysk   netto w kwocie 544 135,58  zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sto 
trzydzieści pięć złotych 58/100) za rok obrotowy 2014, na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 
2014 roku. 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: 
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.: 
Aleksander Stojek
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 
2014 roku. 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: 
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.: 
Zbigniew Filus 
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015r. 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2014 roku . 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 
TELGAM S.A.: 
Elżbieta Bolach
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2014 roku . 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 
TELGAM S.A.: 
Eugeniusz Stojek
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2014 roku . 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 
TELGAM S.A.: 
Klaudia Przybysz
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015r. 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2014 roku . 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 
TELGAM S.A.: 
Ewa Trako
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2014 roku . 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 
TELGAM S.A.: 
Katarzyna Dedo
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
………………………………… 
podpis Akcjonariusza 

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego i zmiany § 13 Statutu
Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Jaśle postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela  się  Zarządowi  upoważnienia  do  podwyższania  kapitału  zakładowego  Spółki  w 
ramach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania 
zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie, na zasadach przewidzianych w 
art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1 785 000 zł. Jednocześnie 
upoważnia  się  Zarząd,  za  zgodą  Rady  Nadzorczej,  do  pozbawienia  prawa  poboru  w 
całościlub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego.

§ 2.
W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, 
że §13. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 13.
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat  od dnia zarejestrowania zmiany Statutu 
Spółki  upoważniającej  Zarząd  do  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  ramach  kapitału 
docelowego,  do  podwyższenia  na  zasadach  przewidzianych  w  art.  444-447  kodeksu  spółek 
handlowych kapitału zakładowego Spółki  o  kwotę  nie  wyższą niż  1 785 000 zł  (  jeden milion 
siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych ). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w 
drodze jednego lub kilku podwyższeń.--------------------------------------------------------------------------------
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji i zasad ich przydziału.-------------------
3.  W  ramach  kapitału  docelowego  Zarząd  może  wydawać  akcje  imienne  lub  na  okaziciela, 
zarówno  za  wkłady  pieniężne,  jak  i  niepieniężne.  Zarząd  może  emitować  również  warranty 
subskrypcyjne i obligacje zamienne na akcje. -----------------------------------------------------------------
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych 
wcelu  wprowadzenia  kolejnych  emisji  akcji  do  obrotu  publicznego,  zorganizowanego na rynku 
NewConnect  prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz ich 
dematerializacji.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady 
Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w 
części.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd 
zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.” --------------------------------------------------------

§ 3.
Zgodnie  z  art.  445  §  1  Kodeksu  Spółek  Handlowych  Walne  Zgromadzenie  wyjaśnia,  iż 
zmiana Statutu dotycząca upoważnieniaZarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach  kapitału  docelowego  spowoduje  uproszczenie  procesu  podwyższenia  kapitału 
zakładowego w Spółce.  Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w 
granicach kapitału docelowego ma na celu  uproszczenie procedury podwyższenia kapitału,  co 
pozwoli  pozyskać  dodatkowe  środki  finansowe  na  dalszy  rozwój  Spółki  związany z  realizacją 
inwestycji współfinansowanych min. ze środków unijnych i planowanych akwizycji. Upoważnienie 
Zarządu do podwyższenia  kapitału  zakładowego w granicach kapitału  docelowego pozwoli  na 
sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania 
kolejnych  transzy kapitału  oraz  zredukowania  koszów wynikających  z  konieczności  zwołania  i 
odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Zarząd  Spółki,  korzystając  z  upoważnienia  do  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  ramach 
kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach 
upoważnienia)  do aktualnie  istniejących  na  dany moment  potrzeb Spółki  zmierzających  do  jej 
dalszego rozwoju. Zmiana statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do 



podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  granicach  kapitału  docelowego  pozwoli  Zarządowi  na 
podjęcie decyzji o podwyższeniu w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy 
Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu 
Spółki  do  podwyższenia  kapitału  zakładowego wgranicach kapitału  docelowego jest  chroniony 
dodatkowo  uzyskaniem  zgody  Rady  Nadzorczej  przez  Zarząd  Spółki  na  powyższe  działanie 
-zgodnie z brzmieniem uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

…...................................
podpis Akcjonariusza      

  *niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. powołuje 
do  funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:
…..................................................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

…...................................
podpis Akcjonariusza      

  *niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. powołuje 
do  funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:
…..................................................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

…...................................
podpis Akcjonariusza      

  *niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. powołuje 
do  funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:
…..................................................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

…...................................
podpis Akcjonariusza      

  *niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. powołuje 
do  funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:
…..................................................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 



…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

…...................................
podpis Akcjonariusza      

  *niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. powołuje 
do  funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:
…..................................................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

…...................................
podpis Akcjonariusza      

  *niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne 
Zgromadzenia

Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.  Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia
akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2.
Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

§ 3.
Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:
a) składanie zleceń maklerskich;
b) zawieranie transakcji pakietowych;
c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
d) ogłoszenie wezwania.

§ 4.
Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10 % ogólnej liczby 
akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 26 
czerwca 2018 r. roku lub do czasu wyczerpania sie kwoty określonej w § 7 poniżej.

§ 6.
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,10 złoty i nie wyższą 
niż 0,50 złotych za jedną akcje.

§ 7.
Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza sie kwotę 1.000.000,00 złotych, obejmująca
oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

§ 8.
Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
b) umorzenia;
c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej 
Spółki.

§ 9.
1.  Upoważnia  się  Zarząd  Spółki  do  dokonania  wszelkich  czynności  faktycznych  i  prawnych 
związanych z nabyciem akcji  własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej.  W 
szczególności  w granicach niniejszej  uchwały ostateczna liczba,  sposób nabycia,  cena,  termin 
nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
2.  W przypadku,  gdyby strona  czynności,  o  których  mowa  w ust.  1  powyżej,  byli  członkowie 
Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym warunkiem jej skuteczności jest wyrażenie 
zgody na skup akcji własnych przez Radę Nadzorczą w trybie § 34 pkt. 3 Statutu Spółki, która to 
uchwała winna być podjęta w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały przez Walne 
Zgromadzenie.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 22:



W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki  
sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki.  W ocenie  
Zarządu  Spółki  przeprowadzenie  skupu  akcji  własnych  na  zasadach  wskazanych  powyżej  
przyczyni  się  do  stałego  i  trwałego  wzrostu  wartości  akcji  Spółki  notowanych  na  rynku  
NewConnect.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

…...................................
podpis Akcjonariusza      

  *niepotrzebne skreślić 

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015 r. 

w sprawie: w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
Na podstawie § 45 pkt 3 Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1.
Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale
zapasowym w wysokości 1.000.000,00 złotych.

§ 2.
Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o
czym mowa w uchwale nr 22 Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego 
Telgam  S.A. z dnia 26 czerwca 2015 roku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 23:
Podjęcie uchwały nr 23 jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 22.

Głosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 



Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 23. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

…...................................
podpis Akcjonariusza      

  *niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia …...... 2015r. 

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle postanawia 
co następuje: 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze 
zmianami Statutu wynikającymi z Uchwałą nr 16  (podjętą w dniu dzisiejszym). 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W gGłosowanie: 
Za …………………………………………………………… 
Przeciw ……………………………………………………… 
Wstrzymuję się ……………………………………………… 
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 24, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 24. 
Treść instrukcji*: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 

…...................................
podpis Akcjonariusza      

  *niepotrzebne skreślić 


