FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Akcjonariusz (osoba fizyczna):
Pan/Pani
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA…………………………………………………………………………………………………….
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA…………………………………………………………………………….
NR PESEL AKCJONARIUSZA……………………………………………………………………………………………………………..
NR NIP AKCJONARIUSZA…………………………………………………………………………………………………………………
ILOŚĆ AKCJI…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr lokalu……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miasto:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kontakt telefoniczny………………………………………………………………………………………………………………………….
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):
NAZWA PODMIOTU…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NR KRS / NR REJESTRU…………………………………………………………………………………………………………………..
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)…………………………………………………………………………………………………..
ILOŚĆ AKCJI…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):
Ulica …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr lokalu……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miasto:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kontakt telefoniczny………………………………………………………………………………………………………………………….
Ustanawia pełnomocnikiem:
Pana /Panią
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA……………………………………………………………………………………………………..
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania Pełnomocnika:
Ulica …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr lokalu……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miasto:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kontakt telefoniczny………………………………………………………………………………………………………………………….
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Pronox Technology Spółka Akcyjna w
upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 8 czerwca 2011r. na godzinę 11:00 w siedzibie
spółki. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
__________________________________________________________________________________________________

Projekt Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 8 czerwca 2011r.

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 10 maja 2011 roku na
stronie internetowej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zasadnośd podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z art. 402 2
pkt 1 w związku z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ………
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 działając na podstawie
przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki
zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 działając na
podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z
wystąpieniem w Spółce straty netto w wysokości ………………………………….. postanawia pokryd stratę w
wysokości ……………………………. z zysków, które Spółka osiągnie w przyszłych okresach.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie pokrycia straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2010 działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Uprawnienie Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5
Kodeksu spółek handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010
działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie z
działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Uprawnienie Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu
spółek handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Królowi z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4
Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Ireneuszowi Królowi z wykonania obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Jabłooskiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4

Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Mariuszowi Jabłooskiemu z wykonania
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Minkinie z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4
Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków za
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2010
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny
pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2010 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010
wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szołdrowskiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szołdrowskiemu z wykonania
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Nawrockiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Irenuszowi Nawrockiemu z wykonania
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Krysiakowi z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Krysiakowi z wykonania obowiązków za
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Mrozikowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Przemysławowi Mrozikowi z wykonania
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach w sprawie dalszego istnienia Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w
Katowicach działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż
sprawozdania finansowe sporządzone na dzieo 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
wykazało stratę w wysokości ……………….. zł (………………………………………….) tj. stratę przewyższającą sumę
kapitałów Spółki postanawia, że Spółka będzie istnied nadal i prowadzid swoją działalnośd statutową.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego Spółki wynika z art. 397 Kodeksu
spółek handlowych.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr …/2011
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną:
- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
- Dowód osobisty/ Paszport
*) Niepotrzebne skreślid
__________________________________
(podpis)
Miejscowośd: ............................................
Data: .........................................................

__________________________________
(podpis)
Miejscowośd: ............................................
Data: .........................................................

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI
ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO
DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z
ART. 4063 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO
SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.
SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO
ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.

