FORMULARZE
POZWALAJ CE NA WYKONYWANIE PRAWA G OSU PRZEZ
PE NOMOCNIKA

Stosownie do art. 4023 ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 roku Kodeksu Spó ek Handlowych (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Krezus Spó ka Akcyjna (zwana dalej: „Spó ” ) jako spó ka
publiczna przedstawia poni ej formularze pozwalaj ce na wykonywanie prawa g osu przez pe nomocnika
lub drog korespondencyjn zgodne z wymogami przewidzianymi w art. 4023 § 3 KSH.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spó ki nie przewiduje mo liwo ci oddania g osu przez akcjonariusza
drog korespondencyjn , dlatego ze wzgl du na tre art. 4111 § 1 KSH w zwi zku z art. 411 § 1 KSH,
Spó ka nie zamieszcza formularza pozwalaj cego na wykonanie prawa g osu drog korespondencyjn .

PE NOMOCNICTWO
DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY):
Imi i nazwisko/pe na nazwa podmiotu1:
Adres zamieszkania/siedziby1:
Seria i nr dowodu to samo ci/Nr w

ciwego
rejestru1:

uprawniony do udzia u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krezus S.A. zwo anym na
dzie 28 czerwca 2013 roku, na podstawie za wiadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu
wydanym przez:
w dniu:

(nazwa podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych
akcjonariusza)
(data wydania)

o numerze:
(numer za wiadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu)

niniejszym udzielam pe nomocnictwa
DANE PE NOMOCNIKA:
Imi i nazwisko/pe na nazwa podmiotu1:
Adres zamieszkania/siedziby1:
Seria i nr dowodu to samo ci/Nr w

ciwego
rejestru1:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krezus S.A.
zwo anym na dzie 28 czerwca 2013 roku i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich
uprawnie przys uguj cych Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Spó ki Krezus S.A.
w liczbie:
(liczba posiadanych akcji Funduszu przez Akcjonariusza)
niepotrzebne wykre li ¹
dodatkowe informacje odno nie zakresu umocowania1
dodatkowe informacje odno nie ograniczenia zakresu umocowania1
brak dodatkowych informacji1

(Miejscowo , data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

FORMULARZ
POZWALAJ CY NA WYKONANIE PRAWA G OSU PRZEZ
PE NOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY KREZUS S.A.
ZWO ANYM W DNIU 28 CZERWCA 2013 ROKU
Uwagi wst pne co do formularza

Niniejszy formularz nie s u y do weryfikacji sposobu g osowania dokonywanego przez
pe nomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zast puje pe nomocnictwa udzielonego pe nomocnikowi przez
akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udost pnionego przez Spó
nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne
i nie jest warunkiem oddania g osu przez pe nomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
4. Mo liwo
skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowi zkiem akcjonariusza. Od
decyzji akcjonariusza zale y w jaki sposób jego pe nomocnik b dzie wykonywa prawo g osu.
1.

Projekt nr 1
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu
Spó ek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Spó ki w zwi zku z § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
postanawia wybra na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia Pani /Pana ______________________________ .
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 2
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna, dzia aj c na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Krezus Spó ka Akcyjna postanawia wybra do Komisji Skrutacyjnej:
1) Pani /Pana ___________________________ ,
2) Pani /Pana ___________________________ ,
3) Pani /Pana ___________________________ .
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 3
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: przyj cia porz dku obrad Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna postanawia przyj niniejszy porz dek obrad
Walnego Zgromadzenia Spó ki, tj.:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwa .
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyj cie porz dku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozda Zarz du z dzia alno ci Spó ki i Grupy Krezus za 2012 rok, jednostkowego sprawozdania
finansowego Spó ki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok
oraz wniosku Zarz du w sprawie przeznaczenia zysku netto Spó ki za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spó ki z wyników oceny Sprawozda Zarz du z dzia alno ci Spó ki i
Grupy Krezus za 2012 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spó ki za 2012 rok oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok oraz wniosku Zarz du w sprawie przeznaczenia zysku netto
Spó ki za 2012 rok.
8. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki za 2012 rok.
9. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spó ki za 2012 rok.
10. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy Krezus za 2012 rok.
11. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012
rok.
12. Podj cie uchwa y w sprawie przeznaczenia zysku netto Spó ki za 2012 rok.
13. Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia absolutorium cz onkom Zarz du Spó ki z wykonania przez nich
obowi zków w 2012 roku.
14. Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia absolutorium cz onkom Rady Nadzorczej Spó ki z wykonania przez nich
obowi zków w 2012 roku.
15. Zmiany w sk adzie Rady Nadzorczej Spó ki.
16. Podj cie uchwa y w sprawie zmiany Statutu Spó ki.
17. Zamkni cie Walnego Zgromadzenia.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.

§2
§3

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 4
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: przyj cia sprawozda Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozda Zarz du i sprawozda
finansowych oraz z oceny wniosku Zarz du w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto Spó ki za 2012 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna, zgodnie z punktem 7 Porz dku Obrad ZWZ
zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Spó ki z wyników oceny sprawozda Zarz du z dzia alno ci Spó ki i Grupy
Krezus za 2012 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spó ki za 2012 rok oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok oraz z oceny wniosku Zarz du w sprawie przeznaczenia zysku
netto Spó ki za 2012 rok.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 5
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki za 2012 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spó ek Handlowych,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki za 2012 rok, postanawia zatwierdzi niniejsze
sprawozdanie w wersji przed onej.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 6
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spó ki za 2012 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia zatwierdzi jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które sk ada si :
1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2012 roku wykazuj ce po
stronie aktywów i pasywów kwot 70 400 tys. z otych (s ownie: siedemdziesi t milionów czterysta tysi cy);
2. jednostkowe sprawozdanie z ca kowitych dochodów sporz dzone za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku - wariant porównawczy wykazuj cy ca kowity zysk netto oraz ca kowity dochód w wysoko ci 4 410
tys. z otych (s ownie: cztery miliony czterysta dziesi tysi cy);
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym sporz dzone za okres obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 roku wykazuj ce zwi kszenie kapita u Spó ki w kwocie 4 410 tys. z otych (s ownie: cztery miliony
czterysta dziesi tysi cy) ;
4. jednostkowe sprawozdanie z przep ywów pieni nych wykazuj ce zwi kszenie stanu rodków pieni nych o
kwot 99 tys. z otych (s ownie: dziewi dziesi t dziewi tysi cy);
5. informacje dodatkowe o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj ce.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 7
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy Krezus za 2012 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu
Spó ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy Krezus za 2012 rok, postanawia
zatwierdzi niniejsze sprawozdanie w wersji przed onej.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 8
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu
Spó ek Handlowych oraz na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z
1994 r., Nr 121, poz. 591) postanawia zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które
sk adaj si :
1.
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2012 roku wykazuj ce po
stronie aktywów i pasywów kwot 69 008 tys. z otych (s ownie: sze dziesi t dziewi milionów osiem tysi cy);
2.
skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych dochodów sporz dzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 roku - wariant porównawczy wykazuj cy zysk netto oraz ca kowity dochód w kwocie 4 758 tys.
otych (s ownie: cztery miliony siedemset pi dziesi t osiem tysi cy);
3.
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym sporz dzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 roku wykazuj ce wzrost kapita u w asnego w kwocie 4 758 tys. z otych (s ownie: cztery miliony
siedemset pi dziesi t osiem tysi cy);
4.
skonsolidowane sprawozdanie z przep ywów pieni nych sporz dzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 roku wykazuj ce zwi kszenie stanu rodków pieni nych o 84 tys. z otych (s ownie: osiemdziesi t
cztery tysi ce);
5.
informacje dodatkowe o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj ce.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 9
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto Spó ki za 2012 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. b)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia
zysk netto Spó ki za rok obrotowy 2012 w kwocie 4 410 ty . z otych (s ownie: cztery miliony czterysta dziesi tysi cy
otych) przeznaczy na pokrycie straty z lat ubieg ych.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 10
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Zarz du Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2012 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia udzieli Panu Wies awowi Jakubowskiemu – Prezesowi Zarz du Spó ki absolutorium z wykonania przez
niego obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 11
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2012 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia udzieli Panu Damianowi Pakulskiemu – Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z
wykonania przez niego obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 12
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1
styczna do 30 pa dziernika 2012 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia udzieli Pani Agnieszce Urbaniak – Wiceprzewodnicz cej Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z
wykonania przez ni obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 30 pa dziernika 2012 roku.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 13
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1
stycznia do 30 pa dziernika 2012 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia udzieli Pani Darii Jackowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez ni
obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 30 pa dziernika 2012 roku.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 14
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2012 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia udzieli Pani Agnieszce Zieli skiej-Dalasi skiej – Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z
wykonania przez ni obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 15
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1
stycznia do 30 pa dziernika 2012 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia udzieli Pani Marlenie Krohn – Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez ni
obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 30 pa dziernika 2012 roku.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 16
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 30
pa dziernika do 31 grudnia 2012 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia udzieli Panu Andrzejowi Wojciechowskiemu – Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z
wykonania przez niego obowi zków za okres dzia alno ci od 30 pa dziernika do 31 grudnia 2012 roku.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 17
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 30
pa dziernika do 31 grudnia 2012 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia udzieli Panu Andrzejowi Jasi skiemu – Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania
przez niego obowi zków za okres dzia alno ci od 30 pa dziernika do 31 grudnia 2012 roku.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 18
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 30
pa dziernika do 31 grudnia 2012 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c)
Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia udzieli Panu Stanis awowi Rychlickiemu – Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania
przez niego obowi zków za okres dzia alno ci od 30 pa dziernika do 31 grudnia 2012 roku.
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 19
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: odwo ania cz onka Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu
Spó ek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spó ki, niniejszym postanawia, co nast puje:
Odwo uje si ze sk adu Rady Nadzorczej Pani /Pana _______________________________
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 20
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: powo ania cz onka Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu
Spó ek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spó ki, niniejszym postanawia, co nast puje:
Powo uje si do sk adu Rady Nadzorczej Pani /Pana _______________________________ .
§2

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§3

Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 21
Uchwa a nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zmian w Statucie Spó ki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust.2 lit. a)
Statutu Spó ki Krezus S.A. oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych postanawia zmieni Statut
Spó ki Krezus S.A. w nast puj cy sposób:
1.Dotychczasowa tre Artyku 12.1 Statutu:
12.1.Zarz d sk ada si z jednego do trzech cz onków, w tym Prezesa Zarz du, powo ywanych na wspóln dwuletni
kadencj .
Proponowana tre Artyku u 12.1 Statutu:
12.1.Zarz d sk ada si z jednego do trzech cz onków, w tym Prezesa Zarz du, powo ywanych na wspóln
___________ kadencj .
2.Dotychczasowa tre Artyku 23.1 Statutu:
23.1.Zarz d zwo uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie najpó niej do ko ca 10 (dziesi tego) miesi ca po up ywie roku
obrotowego.
Proponowana tre Artyku u 23.1 Statutu:
23.1.Zarz d zwo uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie najpó niej do ko ca 6 (szóstego) miesi ca po up ywie roku
obrotowego.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.

§2
§3

osy:

Ilo

akcji

Ilo

g osów

Za:
Przeciw:
Wstrzymanie si :
Zg oszenie sprzeciwu:
Wed ug uznania pe nomocnika:

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzj o g osowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilo ci akcji, z których
pe nomocnik ma g osowa : „za", „przeciw", lub „wstrzyma si " od g osu. W razie braku wskazania ilo ci akcji uznaje si , e pe nomocnik uprawniony jest do
osowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Tre

sprzeciwu:
Instrukcje dotycz ce sposobu g osowania przez pe nomocnika w sprawie podj cia uchwa y nr ___ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwa y)
Tre

instrukcji dla pe nomocnika:

(Miejscowo , data, podpis Akcjonariusza)

