
„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ 
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  

FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 SIERPNIA 2021 ROKU” 
 

· Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek 
handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 
18 sierpnia 2021 roku. 
· Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od 
decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz 
zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
· Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez 
akcjonariusza. 
· Niniejszy formularz umożliwia: 
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, 
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji 
dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma 
pełnomocnik (wiersz 3 tabeli). 
· Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku 
zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób 
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
· W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych 
akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z 
których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku 
wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we 
wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 
· Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla 
pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej 
tabeli. 
· Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się 
od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W 
celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, 
zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej 
sytuacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CZĘŚĆ I. 
 

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA 
 
 

 
PEŁNOMOCNIK: ____________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(NIP, PESEL/ REGON) 

 

AKCJONARIUSZ: ___________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(NIP, PESEL/ REGON) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CZĘŚĆ II. 
 

INSTRUKCJA 
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 SIERPNIA 2021 ROKU, NA GODZ. 12:00 
 
 

UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią … na Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Projekt uchwały nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
za  
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 
 

przeciw  
 
zgłoszenie  
Sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

wstrzymujące  
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

według uznania pełnomocnika  
 
Liczba akcji: 
_______________ 
 
inne:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Podpis Akcjonariusza 
 

________________________________________ 
(data, miejscowość, podpis) 

 
 

 



UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej  

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję 

Skrutacyjną w następującym składzie: …  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Projekt uchwały nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 
za  
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 
 

przeciw  
 
zgłoszenie  
Sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

wstrzymujące  
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

według uznania pełnomocnika  
 
Liczba akcji: 
_______________ 
 
inne:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Podpis Akcjonariusza 
 

________________________________________ 
(data, miejscowość, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia 

kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych 

§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), 
na podstawie art. 362§ 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę i 
upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych kodem papierów 
wartościowych ISIN: PLFAMUR00012, stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, tj. 
28.700.000 akcji wszystkich serii o wartości nominalnej 0,01 złotych każda („Akcje Własne”) z 
zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi 
warunkami: 

a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia podjęcia 
niniejszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz 
utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 31 
października 2021 roku („Okres nabywania akcji”), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków 
przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych, 

b) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem, ustalanym przez Zarząd Spółki w 
ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do 
wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), cena nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie 
Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy, 

c) Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte, 

d) Cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż kwota 2,50 zł, 

e) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z „Kapitału rezerwowego na nabycie Akcji 
Własnych” utworzonego na podstawie § 2 niniejszej Uchwały z kapitału zapasowego pochodzącego z 
zysku, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o 
koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 złotych, 

f) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń 
do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta 
Skupu”), 

g) W przypadku, kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji 
ustalona przez Zarząd Spółki w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie 
proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby 
całkowitej, a w przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady alokacji nie pozwoli na pokrycie 
całkowitej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje 
Własne kolejno, po jednej, począwszy od oferty sprzedaży z największą liczbą zaoferowanych Akcji 
Własnych, powtarzając tę czynność aż do osiągnięcia ilości Akcji Własnych wskazanej w Ofercie Skupu, 

h) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, 

i) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki 
zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych, 

j) W celu umorzenia Akcji Własnych niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki 
zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w 
sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia 
Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:  
a) określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia,  

b) dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w 
niniejszej Uchwale,  

c) zapłaty Ceny za Akcje Własne z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych utworzonego 
stosownie do §2, na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne,  



d) podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji 
Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały,  

e) ustalenia, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, ewentualnego podwyższenia Ceny za 
Akcje Własne, z zastrzeżeniem, że łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, 
powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 złotych,  

f) zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych w całości lub w części w każdym czasie 
w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały; każdorazowo o decyzji 
w sprawie zakończenia realizacji części lub całości programu nabywania Akcji Własnych, Spółka 
poinformuje w formie raportu bieżącego.  

§ 2 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), 
na podstawie art. 345§ 4 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o utworzeniu „Kapitału 
rezerwowego na nabycie Akcji Własnych”, z którego środki będą przeznaczone na nabycie Akcji 
Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na który wydziela się środki pochodzące z części kapitału 
zapasowego utworzonego z części zysku netto wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach 
obrotowych w wysokości 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).  
2. Jeżeli po zakończeniu realizacji programu nabywania Akcji Własnych na kapitale rezerwowym 
opisanym w ust.1 pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te w dacie zakończenia realizacji 
programu nabywania Akcji Własnych wskazanej w uchwale Zarządu kończącej program, jednakże nie 
później niż z dniem następnym po upływie okresu upoważnienia opisanego w §1 ulegają 
automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy, z którego kapitał rezerwowy został wydzielony, a 
kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie 
odrębnej uchwały.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Projekt uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia 

kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych 

za  
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 
 

przeciw  
 
zgłoszenie  
Sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

wstrzymujące  
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

według uznania pełnomocnika  
 
Liczba akcji: 
_______________ 
 
inne:  

 
 
 

Podpis Akcjonariusza 
 

________________________________________ 
(data, miejscowość, podpis) 

 

 

 

 



 

 
UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu 

i Rady Nadzorczej FAMUR S.A. 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), 
na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z 
oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o 
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A. za 2020 rok, które stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Projekt uchwały nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2020 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 

za  
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 
 

przeciw  
 
zgłoszenie  
Sprzeciwu 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

wstrzymujące  
się 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

według uznania pełnomocnika  
 
Liczba akcji: 
_______________ 
 
inne:  

 
 

Podpis Akcjonariusza 
 

________________________________________ 
(data, miejscowość, podpis) 

 

 

 

 

 
 


