
PROJEKTY UCHAWAŁ

Uchwała nr 12/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie wyboru przewodnicz 

Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowy
 

  


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano …………..
(………………………………………………………) głosów, głosów „przeciw” od
………...(………………………………………………………) nie oddano, wstrzymał 
głosowania ………...(………………………………………………………) głosów. --


Uchwała nr 13/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie uchylenia tajno ci głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Działaj c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowy
 


   głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu
przeprowadzenia głosowania nad sprawami obj  


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



Uchwała nr 14/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Działaj  421 § 2 Kodeksu spółek
 

„Powołuje si    w składzie: _____________ oraz _____________ w cel
przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, obj  


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 15/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie przyj  

Działaj spółek handlowych, Zwyczajne
 


    



Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

 cy przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanow 
Zał cznik nr 1 do niniejszego Protokołu, które zostało 




Uchwała nr 16/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy


Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co nast 


we Spółki za rok obrotowy 2009.”----


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 17/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok


Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala,
 


 du z działalno ci Spółki



Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



Uchwała nr 18/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu o podziale zysku netto za rok obrotowy 20

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Ha
Zgromadzenie Spółki uchwala, co nast 


 
 . zł zostaje w cało ci przekazany na kapitał zapasowy.” ---------------


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 19/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Rafałowi Wasilewskie 
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 


„Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Wasilewskiemu, 
 


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



Uchwała nr 20/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie udzielenia Sebastianowi Kocha  
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 


  
 


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 21/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Marcinowi Ma dziakowi, byłemu Członkowi Zarz 
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 


 dziakowi, byłemu Członkowi Zarz 
 


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



Uchwała nr 22/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarz 
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 


„Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarz 
 


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 23/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej
  ) we Wrocławiu w sprawie udzielenia Tomaszowi M 
 

 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. 


  
 


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



Uchwała nr 24/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Małgorzacie Wasilews 
  



Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 


„Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Wasilewskie 
  


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 25/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Szymonowi Karpi skiemu, Członkowi Rady
 



Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 


 skiemu, Członkowi Rady Nadzorczej,
 


Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



Uchwała nr 26/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady
 



Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. 


„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 27/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady
 



Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 


„Walne Zgromadzenie udziela Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



Uchwała nr 28/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady
 



Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 


„Walne Zgromadzenie udziela Mirosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady
 


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------

Uchwała nr 29/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie udzielenia Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 


„Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 


Uchwała wchodzi w   


  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano ………….. (……………………………
głosów, głosów „przeciw” oddano ………...(………………………………
oddano, wstrzymało si  od głosowania ………...(………………………………………………………)
głosów. ---------



PEŁNOMOCNICTWO



Ja/Działaj 



     



  
  



   






  

  

 

 


niniejszym udzielam pełnomocnictwa:



  I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIE    



KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEB  
  



   



(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)

ŁNOMOCNIKA:
  

  

 




 



  we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzie       
prawa głosu z _________________ (okre        
Pełnomocnik mo    dalszych pełnomocnictw.


 


  i data wystawienia pełnomocnictwa)

 




DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


WE WROCŁAWIU W DNIU 25 MAJA 2010 R.





     



  
  



   






  

  

 

 


Pełnomocnik:



  I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA lub FIRMA PEŁNOMOCNIKA NIE    



(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA lub NR KRS / NR REJESTRU PEŁNOMOCNIKA NIEB  
  



   



(NR PESEL/NIP PEŁNOMOCNIKA)


  

  

 




 


 
1. Niniejszy formularz nie słu y do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
 puje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocn
sza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika

    
sposób jego pełnomocnik b dzie wykonywał prawo głosu.

  uchwały nr 12/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie wyboru przewodnicz 
Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowy
 

  


Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 13/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia tajno ci głosowania przy wyborze




Działaj c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowy
 

   głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w
celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami obj  

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 14/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skru

Działaj  421 § 2 Kodeksu spółek
 

„Powołuje si    w składzie: _____________ oraz _____________
w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, ob  


Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):



Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 15/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie przyj  

Działaj spółek handlowych,
 

   
 

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 16/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia spraw
Spółki za rok obrotowy 2009.



Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co
 

we Spółki za rok obrotowy


Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 17/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia spraw 
działalno ci Spółki za rok obrotowy 2009.

Działaj Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwycz
Akcjonariuszy Spółki uchwala, co nast 

 
działalno ci Spółki za rok obrotowy 2009.”

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   




Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 18/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu o podziale zysku netto za rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Ha
Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co nast 

 

 . zł zostaje w cało ci przekazany na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 19/2010 z dnia 25.05.2010 r.



. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Rafałowi

  


Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 

„Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Wasilewskiemu, 

 

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 20/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Sebastia 

  


Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 



  
 

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 21/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Marcinow dziakowi, byłemu
Członkowi Zarz  



Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 

 dziakowi, byłemu Członkowi Zarz 
 

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):



Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 22/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kuci, byłemu

Członkowi Zarz  


Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 

„Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarz 
 

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 



  uchwały nr 23/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

  ) we Wrocławiu w sprawie udzielenia Tomaszowi
  

 

Działaj Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne
 

  
 


Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 24/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Małgorza

 
 

Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.
 



„Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Wasilewskie 
  


Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 25/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Szymonow 
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywan

 

Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.
 

 skiemu, Członkowi Rady
 


Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   




Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 26/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Radosławowi Solanowi, byłemu
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywan

 

Działaj Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne
 

„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady
 


Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 



  uchwały nr 27/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi, byłemu
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywan

 

Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.
 

„Walne Zgromadzenie udziela Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady
 


Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   


Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 28/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowickiemu, byłemu
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywan

 

Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.
 



„Walne Zgromadzenie udziela Mirosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady
 


Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   



Liczba akcji/głosów: ……………../…………….
Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 

  uchwały nr 29/2010 z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki

Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie udzielenia Piotrowi Serei, byłemu Członkowi
 



Działaj Kodeksu Spółek

§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.
 

„Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 

Uchwała wchodzi w   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał 

Pełnomocnik mo e głosowa  według własnego uznania/Zgodnie z poni   

Liczba akcji/głosów: ……………../…………….



Oddanie głosu**):

Głos „za” ………………………….
Głos „przeciw” ………………………….
Głos „wstrzymuj  

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały (mo liwe, gdy Pełnomocnik głosował przeciwko uchwale): 


 
**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymuj  
 


