
Wzór pełnomocnictwa 

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. 

zwołane na dzień 7 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość, data 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

[Ja, imię i nazwisko, legitymujący się nazwa dokumentu tożsamości numer numer dokumentu 

/ działając w imieniu nazwa osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców określenie 

właściwego sądu rejestrowego pod numerem numer w rejestrze], niniejszym udzielam/y 

Pani/Panu [imię i nazwisko] pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa 

głosu z posiadanych [przeze mnie / przez nazwa osoby prawnej] akcji Talex Spółki 

Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Talex S.A. 

zwołanym na dzień 7 czerwca 2022 r. 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika 

 na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talex S.A. 

zwołanym na dzień 7 czerwca 2022 r. 

 

 

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest 

obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie  

z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszy formularz 

nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. 

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez 

pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku,  

gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją). 

 

 

 

Dane Pełnomocnika: 

imię i nazwisko 

nazwa i nr dokumentu tożsamości 

 

Dane Akcjonariusza: 

imię i nazwisko / nazwa i siedziba 

nazwa i nr dokumentu tożsamości / określenie właściwego sądu rejestrowego i numer  

w rejestrze 

 

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi: 

______________ akcji 

______________ głosów 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym 

sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy 2021 o sumie bilansowej  69.990.362,19 PLN (słownie: sześćdziesiąt 

dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa 19/100 złotych) tj. 

kwoty wyrażonej w tys. PLN 69.990 (słownie sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i stracie netto 4.972.010,47 PLN (słownie cztery miliony dziewięćset 

siedemdziesiąt dwa tysiące dziesięć 47/100 złotych).” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki 

za rok 2021 w wysokości 4.972.010,47 PLN (słownie cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa 

tysiące dziesięć 47/100 złotych), z kapitału zapasowego Spółki.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi 

Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku, absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi 

Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 roku, absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, 

który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, 

który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi 

Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2021 roku, absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które 

pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. art. 395 §21 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust 6. Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje sporządzone przez Radę 

Nadzorczą sprawozdanie z wynagrodzeń i opiniuje je pozytywnie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 

w oparciu o informacje zwarte w przedmiotowym sprawozdaniu, wyraża pozytywną opinię o sposobie 

realizacji w Spółce polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu. Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy podziela opinię Rady Nadzorczej wskazującej, że obowiązująca w Spółce polityka 

wynagrodzeń oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej 

Spółki panią / pana _____________.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

„§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, zmienia 

wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określone Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2018 r. 

i ustala to wynagrodzenie w następujący sposób: 

1. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w  wysokości __,00 PLN (słownie: 

___ złotych) za każdy kwartał, 

2. przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości __,00 PLN 

(słownie: ___ złotych) za każdy kwartał. 

§ 2. 

Wynagrodzenie, określone w § 1. będzie wypłacane przelewem, z dołu, najpóźniej do ostatniego dnia 

danego miesiąca kalendarzowego kończącego dany kwartał, na rachunek bankowy wskazany przez 

każdego z członków Rady.  

§ 3. 

Wynagrodzenie, na powyższych zasadach, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 

1 lipca 2022 roku. 

§ 4. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



UCHWAŁA Nr _ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie art. 378 § 2 i art. 392 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90d ust 1. 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dokonuje zmiany  

przyjętej Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki 

Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu w dniu 9 czerwca 2020 r. polityki wynagrodzeń członków zarządu i 

rady nadzorczej spółki.  Treść zmienionej polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej 

spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zmieniona polityka wynagrodzeń członków zarządu i 

rady nadzorczej spółki wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.” 

 

 

Instrukcja dla pełnomocnika: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Oddanie głosu: 

 głos za    – liczba głosów: _________________ 

 głos przeciw   – liczba głosów: _________________ 

 głos wstrzymujący się  – liczba głosów: _________________ 

 

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Treść sprzeciwu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


