Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):
Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________________________________
Nr PESEL: __________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu):_____________________________________________________________________________
Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________________
uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, na podstawie Zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze:_________________________ wydanym w dniu:
___________________ przez____________________________________________________________________________________________
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej
wskazanego
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________________________________
Nr PESEL: __________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu):_____________________________________________________________________________
Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________________
do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz
wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Czarnocinie zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem
obrad.
Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu
Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z
akcji „Milkpol” SA w liczbie ________________ (słownie: ________________________________________________________ )
Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności
informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

_______________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ
Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:
Dane Akcjonariusza:
Nazwa (Firma):____________________________________________________________________________________________________
Adres siedziby: ____________________________________________________________________________________________________
Nr REGON: _________________________________________________________________________________________________________
Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________________________________________
Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________________
uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, na podstawie Zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze:_________________________ wydanym w dniu:
___________________ przez____________________________________________________________________________________________
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej
wskazanego
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________________________________
Nr PESEL: __________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu):_____________________________________________________________________________
Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________________
do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz
wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Czarnocinie zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem
obrad.
Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu
Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z
akcji „Milkpol” SA w liczbie ________________ (słownie: ________________________________________________________ )
Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności
informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

_______________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PORZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana
………………………………
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU KOMISJI
SKRUTACYJNEJ POWOŁYWANEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie
§ 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”),
działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić
tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i
wyboru jej członków.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WYBORU JEJ CZŁONKÓW

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków
§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej:
„Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i
dokonać wyboru jej członków w osobach: …………………………………… - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
…………………………………… - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”),
postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym
w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 3 czerwca 2013 roku:
- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki
(http://www.milkpol.com.pl),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr …/2013 Zwołanie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr
…/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA
2012 ROK

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok
§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2012 (za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady
Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności
Spółki za rok 2012 (za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).
§ 2 [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2012 ROK

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2012 (za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady
Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012
(za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), zaopiniowane przez „Kancelarię
Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych” pod numerem 1071, obejmujące:
−

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

−

bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
8.163.430,90 zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt
groszy);

−

rachunek zysków i strat za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w
wysokości 211.443,28 zł (dwieście jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem
groszy);

−

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 567.048,28 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy
czterdzieści osiem złotych dwadzieścia osiem groszy);

−

rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 238.407,41 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta
siedem złotych czterdzieści jeden groszy);

− dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA 2012 ROK

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok
§ 1 [Pokrycie straty netto Spółki] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie
(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8
tiret drugie Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu
dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2012 (za
okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku) – niniejszym postanawia pokryć stratę netto
wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w łącznej wysokości
wynoszącej 211.443,28 zł (dwieście jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem groszy) –
ze środków z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MAGDALENIE GAŁWIE, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI,
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku
§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12
ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 (za
okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej
zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Magdalenie Gałwie,
Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od
dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ALEKSANDRZE ŚWIERCZYŃSKIEJ, CZŁONKOWI ZARZĄDU
SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków w 2012 roku
§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12
ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 (za
okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej
zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Aleksandrze
Świerczyńskiej, Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres
pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WIESŁAWOWI NIEDZIAŁKOWI, CZŁONKOWI ZARZĄDU
SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2012 roku
§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12
ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 (za
okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej
zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Wiesławowi Niedziałkowi,
Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od
dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA IGOROWI GAŁWIE, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI,
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków w 2012 roku
§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12
ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2012 – udziela Igorowi Gałwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MIROSŁAWOWI NOWAKOWI, CZŁONKOWI
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2012 roku
§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12
ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2012 – udziela Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012
roku.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA STANISŁAWOWI STRZEBIECKIEMU, CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku
§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12
ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2012 – udziela Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012
roku.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KONRADOWI NIEDZIAŁKOWI, CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków w 2012 roku
§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12
ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2012 – udziela Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PIOTROWI WŁODARCZYKOWI, CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków w 2012 roku
§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12
ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2012 – udziela Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej
funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO
STATUTU SPÓŁKI

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1 [Zmiany Statutu Spółki] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret czwarte
Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:
1) w § 4 ust. 2 Statutu skreśla się słowo: „filie”;
2) w § 8 ust. 3 Statutu po słowach: „jak również akcje imienne mogą” dodaje się słowo: „zostać”;
3) w §10 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki
kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.”;
4) § 11 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
„ § 11
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki osobiście.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej
członków. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany
porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zwołuje
posiedzenie. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 tygodni zgodnie z
wnioskiem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
6. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, Rada powołuje
inną osobę na jego miejsce.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez
najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej
powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na
miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.9. Mandat Członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Rady.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady
zostali zaproszeni na posiedzenie co najmniej na 7 dni przed jego planowanym terminem. W uzasadnionych
przypadkach Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący może termin ten skrócić. W
przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a
w razie jego nieobecności, głos Zastępcy Przewodniczącego.
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość
wynagrodzenia dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

12. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa i
rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego
Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu.
13. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:
- badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tego badania,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zakładania przedstawicielstw, nowych
przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
- udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź
udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- wyrażanie zgody na emisje przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych
na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.
14. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”;
5) W § 12 Statutu skreśla się ust. 9, a w związku z tym ustępy 10, 11, 12 i 13 przybierają odpowiednio
numerację ustępów 9, 10, 11 i 12;
6) Z treści Statutu skreśla się § 16.
§ 2 [Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki]
W związku ze zmianami dokonanymi mocą postanowień paragrafu poprzedzającego uchwala się tekst jednolity
Statutu Spółki, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci
zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania
zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
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WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA NOWEGO REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu rady Nadzorczej Spółki
§ 1 [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej]
Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na
podstawie § 11 ust. 13 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
postanawia niniejszym zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą
(działającą w oparciu o postanowienia § 11 ust. 13 Statutu Spółki) mocą postanowień uchwały nr …… Rady
Nadzorczej Spółki z dnia …………….. 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 [Utrata mocy obowiązującej dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej]
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc postanowienia dotychczas obowiązującego w Spółce
Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. Regulaminu przyjętego i zatwierdzonego mocą postanowień uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2008 roku (protokół Walnego Zgromadzenia – akt
notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Piotra Czarneckiego, Rep. A Nr 3900/2008), z późniejszymi
zmianami (zmiany przyjęte na mocy postanowień uchwały nr 4/01/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 27 stycznia 2009 roku – protokół Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez
Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 362/09).
§ 3 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza
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WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I
ZMIANY UCHWAŁY NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 12 KWIETNIA 2010 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________________________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON:_______________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_________________________________________________________________________________________________________
Nr PESEL:_____________________________________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________________________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku
§ 1 [Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]
1.

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na
podstawie § 11 ust. 7 zdanie drugie Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany wysokości
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki – ustalonego dotychczas mocą postanowień uchwały nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku (uchwała objęta protokołem
Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke,
Rep. A Nr 1707/10), zwanej dalej „Uchwałą Nr 8 NWZ z 12.04.2010 r.” – w ten sposób, że wynagrodzenie osób
pełniących funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz osób
pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej zostaje podwyższone z kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)
brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej (za faktyczny, osobisty udział w posiedzeniu), dla każdego ze
wskazanych członków Rady, do kwoty 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) brutto za posiedzenie Rady
Nadzorczej (za faktyczny, osobisty udział w posiedzeniu).

2.

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustalone dotychczas, na mocy postanowień Uchwały Nr 8
NWZ z 12.04.2010 r. w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej
(za faktyczny, osobisty udział w posiedzeniu) – pozostaje bez zmian.

§ 2 [Zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia] W związku z postanowieniami ustępu poprzedzającego, Walne
Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany postanowień Uchwały Nr 8 NWZ z 12.04.2010 r. w ten sposób, że § 1 ust.
2 tej uchwały otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
„2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, przyznane zgodnie z postanowieniami
ustępu poprzedzającego wypłacane będzie każdemu z członków Rady Nadzorczej za faktyczny (osobisty) udział
w posiedzeniach Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie za faktyczny (osobisty) udział w
posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł (jednego tysiąca pięciuset złotych) brutto za posiedzenie;
2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady
Nadzorczej Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady
Nadzorczej w wysokości 1.300 zł (jednego tysiąca trzystu złotych) brutto za posiedzenie.”.
§ 3 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za __________________________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” SA zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku

Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

