FORMULARZ
POZWALAJĄCY
PEŁNOMOCNIKA

NA

WYKONANIE

GŁOSU

PRZEZ

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w
Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku
oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu
pełnomocnictwa.
Akcjonariusz
Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa (firma) akcjonariusza:……………………………………
Adres siedziby/zamieszkania akcjonariusza:……………………………………………………………….
Nr REGON/PESEL…………………………………………………………………………………………………………..
Nr
właściwego
rejestru/nr
dokumentu
osobistego
(paszportu)
………………………………………………………
Pełnomocnik
Imię i nazwisko pełnomocnika:………………………………………
Adres zamieszkania:……………………………………………………….
Nr PESEL:………………………………………………………………………..
Nr dowodu osobistego (paszportu):……………………………….
pełnomocnictwo z dnia:
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują
się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod
głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie
pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W
przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić
odpowiednią adnotację w rubryce Uwagi określając w niej sposób wykonywania prawa głosu
przez pełnomocnika.
Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [●] na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna w dniu 8 sierpnia
2013 roku w głosowaniu nad:
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Uchwała
W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____________________.

 ZA

 PRZECIW

 WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:

 SPRZECIW

Liczba akcji:

 WSTRZYMUJĘ
SIĘ
Liczba akcji:

Liczba akcji:
___________

__________

_____________

_____________

__________

Liczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:

Uchwała w sprawie:
Skrutacyjnej

uchylenia

tajności

głosowania

przy

wyborze

Komisji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy
wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

 ZA

 PRZECIW

 WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:

 SPRZECIW

Liczba akcji:

 WSTRZYMUJĘ
SIĘ
Liczba akcji:

Liczba akcji:
___________

__________

_____________

_____________

__________

Liczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:

Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji
Skrutacyjnej następujące osoby:
1.

_______________,

2.

_______________,

3.

_______________.
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 ZA

 PRZECIW

 WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:

 SPRZECIW

Liczba akcji:

 WSTRZYMUJĘ
SIĘ
Liczba akcji:

Liczba akcji:
___________

__________

_____________

_____________

__________

Liczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 ZA

 PRZECIW

 WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:

 SPRZECIW

Liczba akcji:

 WSTRZYMUJĘ
SIĘ
Liczba akcji:

Liczba akcji:
___________

__________

_____________

_____________

__________

Liczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _______ do składu Rady Nadzorczej spółki
Trans Polonia S.A.

 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ

 WG UZNANIA

 SPRZECIW
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Liczba akcji:

Liczba akcji:

SIĘ
Liczba akcji:

PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:

Liczba akcji:

___________

__________

_____________

_____________

__________

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S.A., działając na podstawie art.
430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 5 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
jest:
43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów
przemysłowych,
46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
49.20.Z - Transport kolejowy towarów,
49.3
- Pozostały transport lądowy pasażerski,
49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
49.41.Z – Transport drogowy towarów,
50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów;
51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
52
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca Transport,
52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.2
- Działalność usługowa wspomagająca transport,
52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
52.24 - Przeładunek towarów,
52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52.29
- Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
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69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70
- Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem,
70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych,
70.2. – Doradztwo związane z zarządzaniem,
70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
77.1.
– Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim,
82
- Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
82.1. - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą,
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.19.Z – Wykonywane fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
82.30.Z - Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów,
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem,
82.99.Z - Pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalność gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana.”
otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
jest:
43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli,
45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli,
45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli,
46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów
przemysłowych,
46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
49.20.Z - Transport kolejowy towarów,
49.3
- Pozostały transport lądowy pasażerski,
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49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
49.41.Z – Transport drogowy towarów,
50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów;
51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
52
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca Transport,
52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.2
- Działalność usługowa wspomagająca transport,
52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
52.24 - Przeładunek towarów,
52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52.29
- Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70
- Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem,
70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych,
70.2. – Doradztwo związane z zarządzaniem,
70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
77.1.
– Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim,
82
- Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
82.1. - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą,
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.19.Z – Wykonywane fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
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82.30.Z - Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów,
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem,
82.99.Z - Pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalność gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana.”
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian w rejestrze
przedsiębiorców.

 ZA

 PRZECIW

 WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:

 SPRZECIW

Liczba akcji:

 WSTRZYMUJĘ
SIĘ
Liczba akcji:

Liczba akcji:
___________

__________

_____________

_____________

__________

Liczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:
TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:
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