
FORMULARZ 

do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika 

 

Pełnomocnik:………………………………………………………………………………………….. 

 

działający w imieniu 

 

Akcjonariusza:………………………………………………………………………………………… 

 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu: 

 

__________ 2019 r. 

 

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe,  

a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne 

Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania 

jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego 

wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez 

Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu 

formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad 

uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest 

uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu 

zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się 

za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł 

być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz – Pełnomocnik. 

 

UWAGA!  

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje  

w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i 

ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie 

głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce*. Ponadto w przypadku, 

gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien 

we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony 

formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w 

danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, ze 

w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność 

oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także 

w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia 

ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. 

Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Stopklatka S.A. 

z dnia 12 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 

art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią .................................................................. 

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

Oddanie głosu: 
 

*ZA 
Liczba akcji: 
 
……………………………… 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 
 

Oddanie głosu: 
 

*PRZECIW 
Liczba akcji: 
 
……………………………………….. 
 
Liczba głosów: 
 
………………………………………. 
 ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Oddanie głosu: 
 

*WSTRZYMUJĘ SIĘ 
Liczba akcji: 
 
………………………………. 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Stopklatka S.A. 

z dnia 12 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć 

porządek obrad w następującym brzmieniu:   

1. Otwarcie obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,   

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości 

zwołania  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 

4. Przyjęcie porządku obrad,   

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu  

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., 

7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

Oddanie głosu: 
 

*ZA 
Liczba akcji: 
 
……………………………… 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 
 

Oddanie głosu: 
 

*PRZECIW 
Liczba akcji: 
 
……………………………………….. 
 
Liczba głosów: 
 
………………………………………. 
 ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Oddanie głosu: 
 

*WSTRZYMUJĘ SIĘ 
Liczba akcji: 
 
………………………………. 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stopklatka S.A. 

z dnia 12 listopada 2019 r. 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji 

Skrutacyjnej następujące osoby: 

1. ……………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

Oddanie głosu: 
 

*ZA 
Liczba akcji: 
 
……………………………… 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 
 

Oddanie głosu: 
 

*PRZECIW 
Liczba akcji: 
 
……………………………………….. 
 
Liczba głosów: 
 
………………………………………. 
 ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Oddanie głosu: 
 

*WSTRZYMUJĘ SIĘ 
Liczba akcji: 
 
………………………………. 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Stopklatka S.A. 

z dnia 12 listopada 2019 r. 

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. 

§ 1 

W związku ze zwołaniem przez Zarząd spółki Stopklatka Spółka Akcyjna („Spółka”) Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) i zamieszczeniem w jego porządku obrad niniejszej uchwały, 

zgłoszonej na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 

z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”) w dniu 14 października 2019 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę 

„Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, 

NWZ postanawia:  

1. znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLSTPKL00012 oraz 

dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest:   

a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;  

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2;  

c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C; 

e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D;  

f) 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela 

serii E; 

łącznie 11.171.260 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji 

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja Spółki („Akcje”).  

2. wycofać Akcje z obrotu na rynku ASO NewConnect prowadzonym przez GPW.  

§ 2 

NWZ upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:  



 a) niezwłocznego wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy 

o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom wskazanym w § 1 formy 

dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);  

 b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW,  

 c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za 

niezbędne do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.   

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji Spółki 

wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu 

Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu, zaś 

wycofanie Akcji z obrotu na rynku ASO NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie 

wskazanym przez Zarząd GPW. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

Oddanie głosu: 
 

*ZA 
Liczba akcji: 
 
……………………………… 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 
 

Oddanie głosu: 
 

*PRZECIW 
Liczba akcji: 
 
……………………………………….. 
 
Liczba głosów: 
 
………………………………………. 
 ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Oddanie głosu: 
 

*WSTRZYMUJĘ SIĘ 
Liczba akcji: 
 
………………………………. 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stopklatka S.A. 

z dnia 12 listopada 2019 r. 

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 

§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Spółka.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

Oddanie głosu: 
 

*ZA 
Liczba akcji: 
 
……………………………… 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 
 

Oddanie głosu: 
 

*PRZECIW 
Liczba akcji: 
 
……………………………………….. 
 
Liczba głosów: 
 
………………………………………. 
 ZGŁASZAM SPRZECIW 
 

Oddanie głosu: 
 

*WSTRZYMUJĘ SIĘ 
Liczba akcji: 
 
………………………………. 
 
Liczba głosów: 
 
……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


