FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lokaty Budowlane S.A.
w dniu 25 stycznia 2011 roku
Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko/Firma
……………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba
……………………………………………………………………
PESEL/Regon
……………………………………………………………………
NIP
……………………………………………………………………
Ilość akcji
……………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
NIP

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z
siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
……………………...
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------

□
□
□
□

głos za …………………………………………(ilość akcji)
głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)
wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)
według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)

□

zgłaszam sprzeciw:
Treść sprzeciwu: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała
siedzibą
uchwały
aportem

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z
w Warszawie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i podjęcia
dotyczącej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia
do nowo utworzonej spółki
§1

1

Działając na podstawie § 20 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - inwestycji rozpoczętej,
położonej w Warszawie przy ulicy Rybnickiej 57/59, wraz ze związanymi z nią
zobowiązaniami w drodze wniesienia aportem do nowo utworzonej spółki celowej, w
zamian za udziały w nowej spółce. Szczegółowy wykaz składników materialnych i
niematerialnych, w tym zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części
przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z mocą wstecz od dnia 29 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 17 § 2
Kodeksu spółek handlowych.

---------------------

□
□
□
□

głos za …………………………………………(ilość akcji)
głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)
wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)
według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)

□

zgłaszam sprzeciw:
Treść sprzeciwu: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
UWAGA!

Niniejszy formularz nie zastępuje stosownego pełnomocnictwa.
Nie stanowi również warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
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