Formularz niniejszy w przypadku głosowania jawnego na Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla
pełnomocnika. W przypadku zaś głosowania tajnego na Zgromadzeniu, formularz wypełniony przez
akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa powinien być traktowany jedynie jako instrukcja do głosowania
przez pełnomocnika.
W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa formularz
zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie zostaje przekazany Spółce.

(miejscowość) _________, dnia _______________roku
Zarząd
Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa:
(poniżej należy wpisać dane identyfikujące akcjonariusza oraz ewentualnie telefon lub adres
email do ewentualnych kontaktów)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
posiadający (należy wpisać ilość akcji) _______________ akcji w ZAP, zapisanych na rachunku
F

papierów wartościowych w _________________ , stanowiące (należy wpisać procent odpowiadający w/w
FF

ilości akcji) __________% kapitału zakładowego ZAP i uprawniające do wykonywania (należy
wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji) ___________ głosów na Walnym

Zgromadzeniu ZAP, co stanowi (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji)
__________% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZAP.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 4023
ksh)
Niniejszym informuję, że w dniu ______________roku zostało udzielone pełnomocnictwo
______________________ legitymującemu się _______________________
do reprezentowania Akcjonariusza, jako właściciela wymienionych powyżej akcji Spółki na
Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _________ roku poprzez uczestniczenie w
imieniu Akcjonariusza w tymże Zgromadzeniu i wykonywanie w imieniu Akcjonariusza
prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji Spółki, w następujący sposób:

 według uznania pełnomocnika,
zgodnie z poniższymi instrukcjami (proszę zaznaczyć odpowiednie pola):
1 Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia
oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku, należy wpisać ilość
akcji z danego rachunku papierów wartościowych
2 Wypełniać jeśli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i
ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku
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pełnomocnika. W przypadku zaś głosowania tajnego na Zgromadzeniu, formularz wypełniony przez
akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa powinien być traktowany jedynie jako instrukcja do głosowania
przez pełnomocnika.
W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa formularz
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Nr projektu Uchwały

Głos
„za”

Głos
„przeciw
”

Głos
„Wstrzym
uję się”

Złożenie
sprzeciwu w
razie
głosowania
przeciw

Wybrać Pana/Panią …………………….…..
jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki.
Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu
o jego zwołaniu dokonanym na stronie
internetowej Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. www.zapulawy.pl w dniu 22 grudnia
2009 r..
(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w następującym składzie:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(b) W związku z elektronicznym sposobem
liczenia głosów, zrezygnować z wyboru
Komisji Skrutacyjnej.1
Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki
bieżącej wspólnej kadencji Pana/Panią
……………………………………………
Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki
bieżącej wspólnej kadencji, jako kandydata
wybranego przez pracowników Spółki,
Pana/Panią ……………………………………………
1.

2.

Ustalić wynagrodzenie miesięczne
Wiceprezesa Zarządu jako równowartość
5,75 (pięć i 75/100) krotności
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
Ustalić, iż w stosunku do Wiceprezesa
Zarządu, mają zastosowanie zasady
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3.

wynagradzania członków Zarządu
określone w § 1 Uchwały Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2000 r..
Kwota, o której mowa w ust. 1,
niezależnie od podstawy nawiązania
stosunku pracy lub rodzaju umowy
stanowiącej podstawę zatrudnienia,
obejmuje wszystkie składniki
wynagrodzenia wynikające z przepisów
prawa pracy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia,
przy czym wywołuje skutki prawne od dnia 16
grudnia 2009 r..
W Regulaminie Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., w § 21
skreśla się ust. 2, 3 i 4.
Przyznać Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi
Jarczewskiemu nagrodę roczną, za rok
obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2008 do 30
czerwca 2009, w wysokości […] krotności jego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
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