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FORMULARZ 
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 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__________________________________________________________________ 
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Ustanawia pełnomocnikiem: 
 
Pana /Panią* _______________________________________________________________________ 

        
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA 

__________________________________________________________________________________ 
    NR PESEL PEŁNOMOCNIKA 

__________________________________________________________________________________ 

    NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT) 

 
Adres zamieszkania Pełnomocnika: 
 
Ulica, nr lokalu______________________________________________________________________ 
 
Miasto, kod pocztowy________________________________________________________________  
 
Kontakt e-mail:______________________________________________________________________ 
 
Kontakt telefoniczny__________________________________________________________________ 
 
do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki  CENOSPHERES TRADE & 
ENGINEERING SA z  siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień  17 listopada 2015 r. 
               

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego 
Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji. 
 

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego. Pełnomocnik może/nie może* ustanawiać 
dalszych pełnomocników. 

 

 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 1 

 
Uchwała Nr _ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING  S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 
z dnia 17 listopada 2015 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 
 

 § 1. 
Działając  na  podstawie  art.  409  §  1  Kodeksu  spółek  handlowych Walne Zgromadzenie Spółki 
powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią 
_____________________________. 
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§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuję się”    
Zgłaszam sprzeciw do uchwały    
 
Liczba akcji** ____________________________________ 
 
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”) 

 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

PROJEKT UCHWAŁY NR 2 
 

Uchwała Nr _ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING  S.A.” 
z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 

z dnia 17 listopada 2015 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
 § 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 
 
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał; 
4) sporządzenie listy obecności; 
5) przyjęcie porządku obrad; 
6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii 

D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 
wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 

7) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuję się”    
Zgłaszam sprzeciw do uchwały    
 
Liczba akcji** ____________________________________ 
 
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”) 

 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 3 

 
Uchwała Nr _ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING  S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 
z dnia 17 listopada 2015 roku 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze 
subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,  

wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów  

Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz w sprawie zmiany  
Statutu Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  działając na podstawie art. 430 oraz 431 i następne Kodeksu 
spółek handlowych (KSH) uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Podwyższenie kapitału zakładowego 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 

nie wyższą niż: 65.000,00  zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), do kwoty nie wyższej niż 
365.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 650.000 
(sześciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (Akcje serii D). 

2. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed 
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

3. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą 
podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (dalej: "Ustawa o obrocie"). 

4. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 
2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o 
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ofercie") z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewane wpływy netto z emisji akcji serii D nie 
przekroczą kwoty 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z 
postanowieniami art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w 
oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. 

5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.  
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, 

w szczególności do:  
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, po uprzednim uzyskaniu akceptacji ceny emisyjnej 

przez Radę Nadzorczą, 
b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, a także ewentualnej 

zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D,  
c) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii D,  
d) ustalenia zasad przydziału Akcji serii D,  
e) dokonania przydziału Akcji serii D,  
f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii D,  
g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.  

7. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1, w wysokości 
odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.  

8. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, 
złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o 
wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. 

9. Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą 
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o 
dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. 

 
§ 2 

Wyłączenie prawa poboru 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią 
Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny 
emisyjnej Akcji Serii D, pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. 
 

§ 3 
Zmiana Statutu 

 
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Art. 8 ust. 1 Statutu Spółki, 
który otrzymuje brzmienie: 

 
„Artykuł 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i nie 
więcej niż 365.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 
3.000.000 (słownie: trzy miliony) i nie więcej niż 3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt 
tysięcy) akcji, na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym, w tym:  
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) 
złotych każda,  
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) 
złotych każda,  
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) 
złotych każda,  
d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) 
złotych każda, 
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e) do 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 
(dziesięć groszy) złotych każda. 
 

§ 4 
Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
(rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. akcji serii D oraz dematerializację akcji serii D 
 

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 1 Ustawy o ofercie, w związku z art. 5 Ustawy o obrocie 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
(rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez spółkę 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW), 

b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 
a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia 

akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), 
organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez spółkę Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie 
dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW) umów, dotyczących rejestracji w 
depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D. 

 
§ 5 

Wejście w życie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 

 

 
Głos „za”     
Głos „przeciw”     
Głos „wstrzymuję się”    
Zgłaszam sprzeciw do uchwały    
 
Liczba akcji** ____________________________________ 
 
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”) 

 
 
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną: 
- KRS 
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) 
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Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: 
- kopia dowodu osobistego lub paszportu  
 
*) Niepotrzebne skreślić 
**) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika 

z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej. 

 
 
 
 

________________________________________________________ 
data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza 


