
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM 
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CONSTANCE CARE S.A. W DNIU 10 STYCZNIA 2020 R. 

 
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez 

pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. 

 
 
 

Akcjonariusz (osoba fizyczna):  
 
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………. 
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA    

 
legitymujący się dowodem osobistym …………………………………………..………wydanym przez …………………………............... 

       NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA      NAZWA ORGANU 
   

…………………………………………………………………………......... 

NR PESEL AKCJONARIUSZA    

 

…………………………………………………………………………......... 

NR NIP AKCJONARIUSZA 

 

…………………………………………………………………………......... 

 LICZBA AKCJI 

 
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA: 

 
Miasto: …………………………………………………………………………. 
 
Kod pocztowy: ………………………………………………………………… 
 
Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… 
 
Kontakt e-mail………………………………………………………………….. 
 
Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….. 
 
 
 
AKCJONARIUSZ (OSOBA PRAWNA LUB INNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA):  

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
NAZWA PODMIOTU 

………………………………………………………………………………………………………………… 
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
LICZBA AKCJI 
 

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA (OSOBY PRAWNEJ LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ): 
 

Miasto: …………………………………………………………………………. 
 
Kod pocztowy: ………………………………………………………………… 
 
Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… 
 
Kontakt e-mail………………………………………………………………….. 
 
Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….. 

 
 



 
NINIEJSZYM USTANAWIA PEŁNOMOCNIKIEM: 
 
Pana /Panią  
……………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA    

 
Legitymujący się dowodem osobistym …………………………………………..………wydanym przez …………………………............... 

       NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA      NAZWA ORGANU 
 

…………………………………………………………………………......... 

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA    

 

…………………………………………………………………………......... 

NR NIP PEŁNOMOCNIKA 

 

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA: 
 
Miasto: …………………………………………………………………………. 
 
Kod pocztowy: ………………………………………………………………… 
 
Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… 
 
Kontakt e-mail………………………………………………………………….. 
 
Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….. 
 
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Constance Care S.A. z siedzibą w 
Warszawie, które zostało zwołane na dzień 10 stycznia 2020 r.        
 
Pełnomocnik uprawniony jest do:  
 
…………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

WAŻNE INFORMACJE: 
 
Identyfikacja Akcjonariusza 
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:  
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
tożsamości akcjonariusza;  
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania 
akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych 
osób.  
 
Identyfikacja pełnomocnika 
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu 
listy obecności: 
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego 
dokumentu tożsamości pełnomocnika;  
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym 
Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) 
upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. 

 
 



INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. zwołane na dzień 10 stycznia 2020 r. godzina 10:00, w 
Kierszku, ul. Działkowa 125 
 

 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Constance Care Spółka Akcyjna   

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w 

oparciu o art. 409 § 1 KSH, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana J. Jacka 

Walukiewicza.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
_______________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    

Głos „przeciw”    

Głos „wstrzymujący się”   

_______________________________________________________________________________________ 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) 

 
Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Constance Care Spółka Akcyjna 

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia  
i jego zdolności do podejmowania uchwał 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna stwierdza zdolność 

Zgromadzenia do podejmowania uchwał.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego 
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał                                
_______________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    

Głos „przeciw”    

Głos „wstrzymujący się”   

_______________________________________________________________________________________ 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) 

 

 



Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Constance Care Spółka Akcyjna 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Walnego 

Zgromadzenia w brzmieniu:  

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 
4. Przyjęcie porządku obrad, 
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Zarządu do dematerializacji  
6. i wprowadzenia do obrotu akcji serii B i C 
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 
_______________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    

Głos „przeciw”    

Głos „wstrzymujący się”   

_______________________________________________________________________________________ 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) 

 

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Constance Care Spółka Akcyjna 

w sprawie upoważnienie Zarządu do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii B i C  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki do:  

a) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji 

wyemitowanych przez Spółkę akcji serii B i C, a w szczególności zawierania umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji,  

b) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o 

wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę akcji serii B i C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

„NewConnect” prowadzonym przez Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą upoważnienie Zarządu do dematerializacji  
i wprowadzenia do obrotu akcji serii B i C 
_______________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    

Głos „przeciw”    

Głos „wstrzymujący się”   

_______________________________________________________________________________________ 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) 



Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Constance Care Spółka Akcyjna 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. („Spółka”) postanawia:  

a) powołać w skład członków istniejącej trzyosobowej Rady Nadzorczej dwie osoby: 

i. Pan……… 

ii. Pan……... 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą powołania członków Rady Nadzorczej 
_______________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    

Głos „przeciw”    

Głos „wstrzymujący się”   

_______________________________________________________________________________________ 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) 

 


