
FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA 
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA 
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A., 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 STYCZNA 2015 R. 
 
I. DANE AKCJONARIUSZA:  
 
Imię i nazwisko/Firma  
……………………………………………………………………  
Adres zamieszkania/Siedziba  
……………………………………………………………………  
PESEL/Regon  
……………………………………………………………………  
NIP  
……………………………………………………………………  
Liczba akcji  
……………………………………………………………………  
Ilość głosów  
……………………………………………………………………  
 
II. DANE PEŁNOMOCNIKA:  
 
Imię i nazwisko  
……………………………………………………………………  
Adres zamieszkania  
……………………………………………………………………  
PESEL  
……………………………………………………………………  
NIP  
……………………………………………………………………  
 
III. OBJAŚNIENIA:  
 
Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika 
do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).  
 
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, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu 
liczbę akcji oraz ilość głosów, 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 ze 
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 Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:  
 

Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A. 

z dnia 13 stycznia 2015 r. 
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 
 
Głosowanie:  
□ Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 
W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, 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 w sprawie wyboru 
przewodniczącego Zgromadzenia.  
 
Treść instrukcji*:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
(podpis Akcjonariusza)  
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  
 
 

Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A. 

z dnia z dnia 13 stycznia 2015 r. 
       w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ________________________. 

 
Głosowanie:  
□ Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 
W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, 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 w sprawie wyboru 
przewodniczącego Zgromadzenia.  
 
Treść instrukcji*:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
(podpis Akcjonariusza)  
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  
 



Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A. 

z dnia z dnia 13 stycznia 2015 r. 
         w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia _______________________. 
 
Głosowanie:  
□ Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 
W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, 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 w sprawie wyboru 
przewodniczącego Zgromadzenia.  
 
Treść instrukcji*:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
(podpis Akcjonariusza)  
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  
 
 

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A. 

z dnia z dnia 13 stycznia 2015 r. 
            sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:   
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu 

do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, ustalania ceny emisyjnej akcji 
emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 
w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego 

8. Zamknięcie obrad. 
 
Głosowanie:  
□ Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 
W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, 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 w sprawie wyboru 
przewodniczącego Zgromadzenia.  
 
Treść instrukcji*:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
(podpis Akcjonariusza)  
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  
 

Uchwała nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A. 

z dnia z dnia 13 stycznia 2015 r. 
            sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści. 

 

 § 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B i C  

Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: 

1. przeniesienia akcji serii B i C Spółki z Alternatywnego Systemie Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B 

i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

3. podjęcie innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Głosowanie:  
□ Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 
W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, 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 w sprawie wyboru 
przewodniczącego Zgromadzenia.  
 
Treść instrukcji*:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
(podpis Akcjonariusza)  
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  

 



Uchwała nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A. 

z dnia z dnia 13 stycznia 2015 r. 
w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach 
kapitału docelowego, ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz możliwości pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – mając na względzie motywy zawarte w uzasadnieniu załączonym do uchwały - na 
podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 2 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści. 
 

§ 1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia 

Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż  300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) 
poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych 
powyżej (kapitał docelowy). 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygaśnie po trzech latach. 
3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego. 
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji 
Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego - wymagają zgody Rady Nadzorczej. 

  
§ 2 

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy paragraf 8 o następującym brzmieniu: 
„§ 8 
1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta 

tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w 
granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa po trzech latach od dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały. 

3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do podjęcia stosownych uchwał oraz 
dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach: 
a. dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów 
prawa; 

b. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub emisji prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, 
praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. 

4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają 
zgody Rady Nadzorczej. 

5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w 
całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.” 

 
§ 3 

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.  
 
 

Uzasadnienie uchwały 
Celem zmiany Statutu Spółki polegającej możliwości podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 

300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) nowych akcji 
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku 
podwyższeń kapitału zakładowego w terminie 3 lat (kapitał docelowy) oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do 
dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - jest uproszczenie i ograniczenie w 
czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki 
w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w 



granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i 
potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z 
przyszłymi inwestorami, co do liczby obejmowanych akcji i ceny emisyjnej, co zwiększy łatwość pozyskania kolejnych transz 
kapitału. 

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia 
skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest 
konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie 
wysokości ceny emisyjnej akcji. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w najlepszym interesie Spółki i jej 
akcjonariuszy. 
 
Głosowanie:  
□ Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)  
□ Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 
W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 6 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, 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 w sprawie wyboru 
przewodniczącego Zgromadzenia.  
 
Treść instrukcji*:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
(podpis Akcjonariusza)  
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.  

 


