
Akcjonariusz: 

[***] zamieszkała/y pod adresem [***] 

posiadający numer PESEL [***]  

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]  

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL , adres poczty elektronicznej i numer   

telefony mocodawcy) 

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty 

Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie 

 

Pełnomocnik: 

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem 

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer 

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika) 

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]  

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 1 nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z 

siedzibą w Warszawie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego walnego 

zgromadzenia 

1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 

Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru przewodniczącego dzisiejszego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie [***]. 

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób: 

Za …………………………….....………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………......... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ………………………...….…. (ilość głosów) 

 



W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, 

należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać 

wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu z nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia. 

 

 

_________ 

(podpis akcjonariusza) 

 

 

 

 



 

Akcjonariusz: 

[***] zamieszkała/y pod adresem [***] 

posiadający numer PESEL [***]  

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]  

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL , adres poczty elektronicznej i numer   

telefony mocodawcy) 

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty 

Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie 

 

Pełnomocnik: 

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem 

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer 

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika) 

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]  

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 2 nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z 

siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad walnego 

zgromadzenia 

1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; 

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; 

3) Sporządzenie listy obecności. 

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał; 

5) Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.  

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu rady nadzorczej; 

7) Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu rady nadzorczej; 

8) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 

 



2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób: 

Za …………………………….....………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………......... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ………………………...….…. (ilość głosów) 

 

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, 

należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać 

wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu z nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia. 

 

 

_________ 

(podpis akcjonariusza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akcjonariusz: 

[***] zamieszkała/y pod adresem [***] 

posiadający numer PESEL [***]  

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]  

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL , adres poczty elektronicznej i numer   

telefony mocodawcy) 

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty 

Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie 

 

Pełnomocnik: 

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem 

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer 

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika) 

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]  

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z 

siedzibą w Warszawie w przedmiocie uzupełnienia składu rady nadzorczej 

1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 385 § 1 

Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu rady nadzorczej Pana/Panią 

[***].  

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób: 

Za …………………………….....………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………......... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ………………………...….…. (ilość głosów) 

 

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, 

należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać 



wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu ze zwyczajnego walnego 

zgromadzenia. 

 

 

_________ 

(podpis akcjonariusza) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akcjonariusz: 

[***] zamieszkała/y pod adresem [***] 

posiadający numer PESEL [***]  

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]  

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL , adres poczty elektronicznej i numer   

telefony mocodawcy) 

będący właścicielem [***] akcji na okaziciela spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty 

Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie 

 

Pełnomocnik: 

[***] (należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkały pod adresem 

[***] (należy wpisać adres zamieszkania pełnomocnika), posiadający numer 

PESEL [***] (należy pisać numer PESEL pełnomocnika) 

adres poczty elektronicznej [***] numer telefonu [***]  

Instrukcja do głosowania nad uchwałą nr 4 nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z 

siedzibą w Warszawie w przedmiocie uzupełnienia składu rady nadzorczej 

3) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 385 § 1 

Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu rady nadzorczej Pana/Panią 

[***].  

4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Polecam oddanie głosów z będących moją własnością akcji w następujący sposób: 

Za …………………………….....………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………......... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ………………………...….…. (ilość głosów) 

 

W przypadku, gdy mimo oddania głosu przeciw uchwale, uchwała została podjęta, 

należy zgłosić sprzeciw wobec podjętej uchwały o następującej treści [***] i zażądać 



wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu z nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia. 

 

 

_________ 

(podpis akcjonariusza) 

  

 


