
FORMULARZ 

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM 

ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W 

WARSZAWIE W DNIU 12 STYCZNIA 2015 R. 

 

Akcjonariusz (osoba fizyczna):  

 
Pan /Pani 

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

       I MIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA    

 
legitymujący się dowodem osobistym 

……………………………………………………………………………… 

   NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  

 
wydanym 

przez………………………………………………………………………………………………………… 

     NAZWA ORGANU   

 

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

NR PESEL AKCJONARIUSZA    

 

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

NR NIP AKCJONARIUSZA 

 

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

 ILOŚĆ 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 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

     ILOŚĆ 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 

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

       I MIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA    

 
legitymującego/ą się dowodem osobistym 

……………………………………………………………………………… 



   NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika  

 
wydanym 

przez………………………………………………………………………………………………………… 

     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 Spółki Benefit Systems 

S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 12 stycznia 2015 r. 

               

Pełnomocnik uprawniony jest do 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 
 

 



Uchwała nr 1/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia  [●] roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
________________. 
 
 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Głos „za”    

Głos „przeciw”    

Głos „wstrzymujący się”   

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) 

 

Uchwała nr 2/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia [●] roku 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej   

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie 

________________________________. 

 

 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Głos „za”    

Głos „przeciw”    

Głos „wstrzymujący się”   

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) 

 

Uchwała nr 3/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia [●] roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

odbywanego dnia [●] 201___ roku, o godzinie [●]: 

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał.  
4) Wybór komisji skrutacyjnej.  
5) Przyjęcie porządku obrad. 
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zespołu składników 

majątkowych, poprzez wniesienie aktywów jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od 
Benefit Systems S.A.  

7) Wolne wnioski. 
8) Zamknięcie obrad. 
 

 

 

 



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Głos „za”    

Głos „przeciw”    

Głos „wstrzymujący się”   

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) 

 

 

Uchwała nr 4/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia [●] 2014 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zespołu składników majątkowych, poprzez 

wniesienie aktywów, jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od Benefit Systems S.A. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
 

§ 1. 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią i 

uchwałą Rady Nadzorczej wyrażającą zgodę na poniższą transakcję, celem realizacji projektu 
powołania spółki zależnej zarządzającej segmentem Nowych Produktów obejmującym takie 
produkty jak: MultiBenefit, MultiKafeteria, MultiBilet, MultiKino, MultiTeatr, i implementacji modelu 
scentralizowanego zarządzania segmentem Nowych Produktów, wyraża zgodę na zbycie zespołu 
składników majątkowych Benefit Systems S.A. w postaci aktywów obejmujących w szczególności: 
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przypisane do segmentu Nowych Produktów (w tym 
produktów wyżej wymienionych) oraz umowy z kontrahentami. 

   

2. Zbycie zespołu składników majątkowych obejmujących aktywa opisane w ust. 1 powyżej, nastąpi 
poprzez wniesienie tych aktywów tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki zależnej od 
Benefit Systems S.A. Wniesienie aportu wraz z przeniesieniem własności aktywów nastąpi według 
stanu na dzień 31.12.2014 r.  



 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Głos „za”    

Głos „przeciw”    

Głos „wstrzymujący się”   

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) 

 

 


