
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia - Cannabis Poland - formularz pełnomocnictwa 

Strona 1 z 12 

imię i nazwisko /firma 

adres 

nr ewidencyjny PESEL / KRS 

 

miejscowość, dnia __ __________ roku 

 

 

 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O  

 

 

 

 

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

__________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomoc-

nikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 października 

2022 roku Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe-

go, pod numerem: 0000410247, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Can-

nabis Poland S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki. 

 

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formu-

larz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.] 

 

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

 

 

 

 

[podpis/podpisy] 
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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 §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umoż-

liwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cannabis 

Poland S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 28 października 2022 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 Spół-

ki 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 
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„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. 

 

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO 

WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Proponowana treść uchwały: 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a __________ 
__________.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
□ Za 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Według uznania peł-
nomocnika 

 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 
Punkt 3 porządku obrad – Uchwała w sprawie emisji obligacji zamiennych serii _, pozbawienia w 
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych serii _, 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy 
Spółki prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki  
 
Proponowana treść uchwały: 

§ 1. 
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję obligacji imiennych serii _ zamiennych na akcje na okaziciela 

Spółki serii _, w liczbie nie większej niż ___ (słownie: _________) sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie 
większej niż __.___,__ zł (słownie: ___________ złotych) każda, z wyłączeniem prawa poboru („Obligacje”). 

2. Wartość nominalna jednej obligacji serii _ będzie wynosić _.__.__ zł (słownie: _______ złotych). 
3. Cena emisyjna każdej obligacji serii _ wynosi nie więcej niż _.__.__ zł (słownie: ______ złotych), a łączna war-

tość Obligacji wynosi nie więcej niż __.___.___ zł (słownie: ___________ złotych). 
4. Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie na rzecz … (Inwestor). 
5. Każda poszczególna obligacja serii _ uprawnia do objęcia _ (________) akcji na okaziciela serii _ o wartości no-

minalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. 
6. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku zamiany Obligacji na akcje na oka-

ziciela serii _ określona jest w § 3 niniejszej uchwały.  
7. Wykonanie praw z obligacji zamiennych serii _ powinno nastąpić w terminie do dnia __ ______ ____ roku. 
8. Wszystkie Obligacje nie będą miały formy dokumentu. 
9. Zamiana Obligacji na Akcje („Konwersja”) będzie odbywać się według poniższych zasad: 

1/ obligatariusz będzie miał możliwość objęcia i opłacenia akcji na okaziciela Spółki serii _ w zamian za łączną 
cenę emisyjną w wysokości nie wyższej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w okresie nie 
dłuższym 24 (dwadzieścia cztery) miesiące; 

2/ poszczególne wpłaty na akcja na okaziciela serii _ („Transze”) będą nie niższe niż 200.000 zł (słownie: 
dwieście tysięcy złotych) i nie wyższe niż 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) w okresie miesięcz-
nym; 

3/ akcje na okaziciela serii _ obejmowane będą po cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 93 proc. (dziewięćdzie-
siąt trzy procent) najniższego kursu z ostatnich 10 (dziesięciu) dni notowań przed wypłatą kolejnej Transzy; 

4/ wypłata poszczególnych Transz następować będzie pod warunkiem, że średnia dzienna płynność akcji Spółki 
na rynku NewConnect będzie nie niższa niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) przez 20 (dwadzieścia) 
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dni notowań przed dniem wypłaty danej Transzy; 
5/ prawo do zamiany Obligacji na akcje na okaziciela serii _ może zostać zrealizowane w sposób określony w 

Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie Spółek Handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamia-
nie Obligacji na akcje na okaziciela serii _ do dnia wykupu Obligacji określonego na warunkach i w termi-
nach, które zostaną wskazane przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji; 

10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych nie-
zbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szcze-
gólności do: 
1/ określenia i przyjęcia treści Warunków Emisji Obligacji uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały; 
2/ ustalenia treści i złożenia propozycji nabycia oraz dokonania przydziału Obligacji; 
3/ zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Warto-

ściowych S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi. 

§ 2. 
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjo-

nariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia do-
tychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji w całości. 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd Cannabis Poland S.A. z 
siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku 
do obligacji zamiennych serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrze-
bami kapitałowymi, gdyż emisja obligacji zamiennych serii _ i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału 
do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych in-
westycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Za-
rządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.” 

§ 3. 
1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii _ posiadaczom obligacji zamiennych 

serii _, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału o kwotę nie wyższą niż 
_____________ zł (słownie: ________________ złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż __.___.___ (słownie: 
_________) akcji zwykłych na okaziciela serii _ o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda 
z wyłączeniem prawa poboru. 

3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie obligatariusze – posiadacze obligacji zamiennych serii _. 
4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu __ ________ _____ roku. 
5. Wszystkie Akcje serii _ zostaną objęte za wkład pieniężny. 
6. Akcje serii _ są zdematerializowane. 
7. Akcje serii _ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: 
a) Akcje serii _ zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalo-

nym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie od zysku za po-
przedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te 
zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, 

b) Akcje serii _ zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywi-
dendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począw-
szy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów warto-
ściowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii 
_. 

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakła-
dowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisa-
niem na rachunku papierów wartościowych akcji serii _ posiadaczom obligacji zamiennych serii _. 

§ 4. 
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjo-

nariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a 
także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie 
pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyż-
szenia kapitału zakładowego w całości. 

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie 
uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym pod-
wyższeniem kapitału i akcji serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym po-
trzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych inwestorów umożli-
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wi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to rów-
nież na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trak-
cie dalszej działalności.” 

§ 5. 
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji zamiennych 
serii _ na akcje serii _ oraz akcji serii _, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. 

§ 6. 
W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu 
oznaczonym jako „§7b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7c”, w brzmieniu: 
„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół-
ki z dnia 28 października 2022 roku, o kwotę _.__.__ zł (słownie: _______ złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela 
serii _, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom obligacji zamiennych serii _ z wyłączeniem prawa poboru.” 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do 
rejestru. 
□ Za 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Według uznania peł-
nomocnika 

 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 
Punkt 4 porządku obrad – Uchwała w sprawie w emisji warrantów subskrypcyjnych serii _, pozba-
wienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów sub-
skrypcyjnych serii _, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru 
oraz zmiany Statutu Spółki 
 
Proponowana treść uchwały: 

§ 1. 
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż __.___.___ (słownie: 

__________) warrantów subskrypcyjnych serii _ uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii _ o 
wartości nominalnej _,__ zł (słownie: ______ złotych) każda, z wyłączeniem prawa poboru. 

2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii _ będzie …. („Inwestor”). 
3. Warranty subskrypcyjne serii _ będą obejmowane nieodpłatnie. 
4. Warranty subskrypcyjne serii _ nie będą miały formy dokumentu. 
5. Inwestor będzie miał prawo do objęcia w zamian za warranty subskrypcyjne serii _ akcji serii _ w liczbie nie więk-

szej niż 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) wcześniej objętych i opłaconych akcji w cenie emisyjnej stanowiącej rów-
nowartość 130 proc. (sto trzydzieści procent) najniższego kursu z ostatnich 10 (dziesięciu) dni notowań. 

6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii _ powinno nastąpić w terminie do dnia __ ______ ___ roku. 
7. Warranty subskrypcyjne serii _ będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. 
8. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotowi wskazanemu w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 

_ (______) dni od dnia ________________. 
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii _ powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czterna-

stu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. 
§ 2. 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjo-
nariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia do-
tychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii _ w całości. 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd Cannabis Poland S.A. z 
siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku 
do warrantów subskrypcyjnych serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym 
potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii _ i związane z nią warunkowe podwyższe-
nie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momen-
cie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z de-
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cyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.” 
§ 3. 

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii _ posiadaczom warrantów sub-
skrypcyjnych serii _, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowe-
go Spółki o kwotę nie wyższą niż _.__.___zł (słownie: ______ złotych). 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż _.___.___ (słow-
nie: _________) akcji na okaziciela serii _ o wartości nominalnej _,__ zł (słownie: _______ złotych) każda. 

3. Uprawionymi do objęcia akcji serii _ są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii _. 
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii _ upływa w dniu __ _______ ___ roku. 
5. Wszystkie akcje serii _ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 
6. Akcje serii _ nie będą miały formy dokumentu. 
7. Akcje serii _ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: 

a) akcje serii _ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy 
ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od 
zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w któ-
rym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

b) Akcje serii _ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po 
dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 
począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

c) Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii 
_. 

d) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakła-
dowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisa-
niem na rachunku papierów wartościowych akcji serii _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _. 

§ 4. 
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjo-

nariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a 
także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie 
pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyż-
szenia kapitału zakładowego w całości.  

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie 
uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym pod-
wyższeniem kapitału i emisją akcji serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za 
tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów 
umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli 
to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w 
trakcie dalszej działalności.” 

§ 5. 
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskryp-
cyjnych serii _ oraz akcji serii _, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. 

§ 6. 
W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu 
oznaczonym jako „§7c” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7d”, w brzmieniu: 
„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół-
ki z dnia 28 października 2022 roku, o kwotę _.__.__ zł (słownie: _______ złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela 
serii _, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _ z wyłączeniem prawa pobo-
ru.”. 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do reje-
stru. 
□ Za 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Według uznania peł-
nomocnika 

 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
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Punkt 5 porządku obrad - w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii _, pozbawienia w ca-
łości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych 
serii _, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany 
Statutu Spółki 
Proponowana treść uchwały: 

§ 1. 
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż __.___.___ (słownie: 

__________) warrantów subskrypcyjnych serii _ uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii _ o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru. 

2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii _ będą podmioty objęte programem motywacyjnym dla 
osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki (dalej jako: „Program motywacyjny”). Szczegółu Programu motywacyjnego, 
w tym określenie osób uczestniczących w Programie motywacyjnym, zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki 
w drodze uchwały. 

3. Celem wprowadzenia Programu motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych serii _ jest stworzenie w Spółce 
skutecznych mechanizmów motywujących kluczowe dla działalności Spółki osoby – poprzez umożliwienie im naby-
cia akcji serii _ wyemitowanych przez Spółkę, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz efek-
tywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości 
Spółki. 

4. Warranty subskrypcyjne serii _ będą obejmowane nieodpłatnie. 
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii _ uprawnia do objęcia _ (_______) akcji na okaziciela serii _ o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. 
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii _ powinno nastąpić w terminie do dnia __ ______ ___ roku. 
7. Warranty subskrypcyjne serii _ będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. 
8. Warranty subskrypcyjne serii _ nie będą miały formy dokumentu. 
9. Warranty subskrypcyjne serii _ zostaną zaoferowane podmiotom, o których mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu 

łącznie następujących warunków: 
1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3 poniżej, 
2/ ustanowieniu przez Zarząd Spółki Programu motywacyjnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 
10. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotom wskazanym w ustępie powyżej, nie później niż w terminie 

_ (______) dni od dnia podjęcia danej uchwały. 
11. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii _ powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czterna-

stu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. 
§ 2. 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjo-
nariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych akcji serii _, działając w interesie Spółki Walne Zgro-
madzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych 
serii _ w całości.  

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie 
uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z emisją warrantów 
subskrypcyjnych serii _, gdyż skierowanie emisji do podmiotów kluczowych dla działalności Spółki pozwoli na 
zwiększenie ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz efektywnego zarządzania, poprawy wyników finanso-
wych Spółki, jak również zapewnienie w przyszłości wzrostu wartości Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w 
pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalno-
ści.” 

§ 3. 
1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii _ posiadaczom warrantów sub-

skrypcyjnych serii _, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowe-
go Spółki o kwotę nie wyższą niż _.__.___zł (słownie: ______ złotych). 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż _.___.___ (słow-
nie: _________) akcji na okaziciela serii _ o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

3. Uprawionymi do objęcia akcji serii _ są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii _. 
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii _ upływa w dniu __ _______ ___ roku. 
5. Wszystkie akcje serii _ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 
6. Akcje serii _ nie będą miały formy dokumentu. 
7. Akcje serii _ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: 
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a) Akcje serii _ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywi-
dendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począw-
szy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio 
rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

b) Akcje serii _ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po 
dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 
począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii 
_. 

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakła-
dowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisa-
niem na rachunku papierów wartościowych akcji serii _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _. 

§ 4. 
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjo-

nariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a 
także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie 
pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyż-
szenia kapitału zakładowego w całości.  

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie 
uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym pod-
wyższeniem kapitału i emisją akcji serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za 
tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów 
umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli 
to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w 
trakcie dalszej działalności.” 

§ 5. 
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskryp-
cyjnych serii _ oraz akcji serii _, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. 

§ 6. 
W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu 
oznaczonym jako „§7d” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7e”, w brzmieniu: 
„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół-
ki z dnia 28 października 2022 roku, o kwotę _.__.__ zł (słownie: _______ złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela 
serii _, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom obligacji zamiennych serii _ z wyłączeniem prawa poboru.”. 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do reje-
stru. 
□ Za 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Według uznania peł-
nomocnika 

 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 
 
Punkt 6 porządku obrad – Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie sub-
skrypcji zamkniętej(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany 
Statutu Spółki 
 
Proponowana treść uchwały: 

§ 1. 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 

_.___.___ zł (___________________________________pięćset złotych), to jest z kwoty __.___.___ zł 
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(_______________________ złotych) do kwoty nie większej niż __.___.___ zł (_________________ zło-
tych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż _.___.___ 
(____________________________________) zwykłych akcji na okaziciela serii _ o wartości nominalnej 10 gr 
(dziesięć groszy) każda. 

3. Wszystkie akcje serii _ nie będą miały formy dokumentu. 
4. Wszystkie akcje serii _ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. 
5. Akcje serii _ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: 

a. akcje serii _ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywi-
dendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począw-
szy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio 
rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

b. Akcje serii _ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po 
dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywiden-
dzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na ra-
chunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

6. Objęcie wszystkich akcji serii _ nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym 
służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). 

7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 
(jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym _ (___) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji 
serii _. 

8. W przypadku, gdy liczba akcji serii _, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą 
całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

9. Dzień prawa poboru akcji serii _ ustala się na dzień __ ____________ 2022 roku. 
10. Cena emisyjna akcji serii _ wynosi nie mniej niż 10 gr za jedną akcję. 

§ 2. 
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: 
1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii _, w tym w szczególności określenia: 

1) kwoty ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii _; 
2) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii _; 
3) zasad dystrybucji akcji serii _; 
4) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii _ oraz zasad ich opłacenia; 
5) zasad dokonania przydziału akcji serii _. 

2/ dokonania przydziału akcji serii _ oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spół-
ki. 

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii _ do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

4/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego 
w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. 

§ 3. 
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu 
Spółki nadając mu nowe brzmienie: 
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ̇  __.___.____ zł (____________________________ złotych) i 
dzieli się̨ na: 
a/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
b/ 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
c/ 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominal-
nej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
d/ 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2.000.000 o wartości nomi-
nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
e/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 600.000 o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
f/ 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 
11.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
g/ 903.031 (dziewięćset trzy tysiące trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 
903031 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
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h/ 5.775.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 
00000001 do 5775000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 
i/ nie więcej niż __.___.___ (_______________________________) akcji zwykłych na okaziciela serii _ numerach 
od _______ do _______ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja” 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do reje-
stru. 
 
□ Za 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Według uznania peł-
nomocnika 

 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 
Punkt 7 porządku obrad – Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wła-
snych 
Proponowana treść uchwały: 

§1. 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych 

Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:  
a) łączna ilość nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż _.___.___ 

(______________________________________________________) sztuk. 
b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę ___.____,__ zł 

(_____________________________________________________________ złotych). Podana kwo-
ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia.  

c) Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie nie wyższej niż _ zł (___ złote) za każdą akcję.  
d) nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).  
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest:  

a) zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiąza-
nej przez okres co najmniej trzech lat;  

b) umorzenie akcji; 
c) wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego;  
d) ich dalsza odsprzedaż.  

§2. 
1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie 

z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 2) oraz pkt 8) k.s.h., 
zgodnie z art. 362 §2 pkt 3) k.s.h.  

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości ___.___,__ 
zł _________________________________ złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zy-
sków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału miedzy akcjonariuszy. 

§3. 
1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w za-

kresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności fak-
tycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczą-
cych skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami. 

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na pod-
stawie niniejszej uchwały.  

3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia __ __________ 
____ roku do dnia __ _________ ____ roku.  

§4. 
W okresie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku 
skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie 
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o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich 
udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.  

§5. 
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad programu motywacyjnego Spółki 
w ramach którego mogą zostać wykorzystane nabyte akcje własne Spółki.  

§6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
□ Za 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Według uznania peł-
nomocnika 

 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 
Punkt 8 porządku obrad – Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej 
Proponowana treść uchwały: 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:  
1/ pan-ią/-a __________ __________;  
2/ pan-ią/-a __________ __________;  
3/ pan-ią/-a __________ __________;  
4/ pan-ią/-a __________ __________;  
5/ pan-ią/-a __________ __________. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
□ Za 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Według uznania peł-
nomocnika 

 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 
Punkt 9 porządku obrad – Uchwała w sprawie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 
Statutu Spółki 
Proponowana treść uchwały: 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o 
których mowa w uchwale nr __ , __, __ i __ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 
□ Za 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Według uznania peł-
nomocnika 

 
 
Liczba ak-
cji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
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