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Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa) 

 
I.INFORMACJE OGÓLNE 
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 ust. 1 pkt 5) Kodeksu 
spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z 
siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 23 maja 2018 roku. 
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania 
głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. 
 
II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) 
Imię i nazwisko/firma: ……………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………….. 
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
PESEL: …………………………………………………………………………………………….. 
NIP: …………………………………………………………………………………………………. 
 
III. DANE PEŁNOMOCNIKA 
Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………….. 
Adres: …………………..…………………………………………………………………………... 
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
PESEL: …………………………………………………………………………………………….. 
NIP: …………………………………………………………………………………………………. 
 
IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA 
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do 
projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te 
mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w 
takim przypadku.  
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku 
chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne 
instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.  
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji 
proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować 
„za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że 
pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych 
przez akcjonariusza. 
Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1) 
□ Za 
 
 
 
Liczba 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba 

□ Według uznania 
pełnomocnika 

 
 
Liczba 
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akcji:__________ 
 

Liczba 
akcji:__________ 
 

akcji:__________ 
 

akcji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 
Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad 
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2) 
□ Za 
 
 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Według uznania 
pełnomocnika 

 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 
Punkt 6a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3) 
□ Za 
 
 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Według uznania 
pełnomocnika 

 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 
Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do 
ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4) 
□ Za 
 
 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie 
sprzeciwu 
 
 
Liczba 
akcji:__________ 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba 
akcji:__________ 
 

□ Według uznania 
pełnomocnika 

 
 
Liczba 
akcji:__________ 
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□ Dalsze/inne instrukcje: 
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PROJEKTY UCHWAŁ 
 

Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 maja 2018 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 
 

§ 1. 
 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać 
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [_________________]. 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



5 
 

Uchwała Nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 maja 2018 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
 

§ 1 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki, obejmujący: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego 

zdolności do podejmowania uchwał; 
4. Sporządzenie listy obecności; 
5. Przyjęcie porządku obrad; 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Statutu Spółki; 
b) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; 

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna 
 z siedzibą w Warszawie 
z dnia 23 maja 2018 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 
 
 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
postanawia co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że 
dotychczasowemu § 8 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie: 
 
„Przedmiotem działalność Spółki odpowiada działalności wewnętrznie zarządzającego 
alternatywną spółką inwestycyjną, to jest zawiera wyłącznie: (i) zarządzanie alternatywną 
spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu; oraz (ii) zbieranie aktywów 
od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną 
przez Spółkę polityką inwestycyjną.. 
 
Jednocześnie wskazuje się, iż powyższy przedmiot działalności mieści się w następujących 
kategoriach wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności: 
PKD 66.30.Z. – Działalność związana z zarządzeniem funduszami; 
PKD 64.30.Z. – Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.” 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian statutu 
Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Uchwała Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 maja 2018 roku 
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki 

 
 
§ 1 

 
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 


