
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
J.W. Construction Holding S.A. 

ZWOŁANYM NA DZIE Ń 22 października 2012 r. 

  
 
 
 

Dane Akcjonariusza: 
Imię i nazwisko/Nazwa  ....................................................................................................................................................... 
Nr i seria dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru …………………………………………………………………… 
Nr Pesel /NIP ……................................................................................................................................................................ 
Adres  .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................. 
 
oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) 
(„Akcjonariusz”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy J.W. 
Construction Holding  S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: 

 
…………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela  

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y): 
 
Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem 
tożsamości ………………………….…………..…………………., Nr Pesel ………………………......, zamieszkałą 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
albo  
…………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w ………..…………………… i adresem 
…………..…………………………….…, Nr właściwego rejestru …………………………, Nr NIP …………………. 
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na 
dzień ………. 2012 r., godzina ………., w siedzibie Spółki przy ul. Radzymińska 326 w Ząbkach, („Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych 
………............(liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcji co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / 
według uznania pełnomocnika*. 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................  

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)  

 

_______________________________________________________________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić.
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Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach 
z dnia 22 października 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) 

§1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 2 lit. c „Regulaminu 
Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej”, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
Pana [�]. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 Głosowanie: 

 Za    …………………………… (ilość głosów) 

 Przeciw  …………………………… (ilość głosów) 

 Wstrzymuję się …………………………… (ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu  

Treść sprzeciwu * 
……………………….………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Treść instrukcji* 
………………………….……………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

........................................................................  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)  

 
__________________________________________________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić. 
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Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach 
z dnia 22 października 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach 
(„Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: 

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Przedstawienie przez Zarząd informacji w trybie art. 505 §4 k.s.h. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi JW Project Spółka z o.o. z siedzibą 
w Ząbkach, Architects Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, JWCH Budownictwo Drogowe 
Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

8.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 Głosowanie: 

 Za    …………………………… (ilość głosów) 

 Przeciw  …………………………… (ilość głosów) 

 Wstrzymuję się …………………………… (ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu  

Treść sprzeciwu * 
……………………….………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie 
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  



Treść instrukcji* 
………………………….……………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

........................................................................  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)  

 
__________________________________________________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić. 
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Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach 
z dnia 22 października 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

w sprawie łączenia ze spółkami : JWCH Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w 
Ząbkach, JW Projekt  Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Lokum Sp. z .o.o. z siedzibą w 

Warszawie, Architects Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „J.W. Construction Holding” 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) niniejszym postanawia połączyć, w trybie 
art. 492 §1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, Spółkę „J.W. Construction Holding” Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z spółkami : JW Projekt  Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 0000195210, Lokum Spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 
0000170570, JWCH Budownictwo Drogowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z 
siedzibą w Ząbkach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 0000299665, Architects Polska Spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 0000376090 (Spółki 
przejmowane) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę pod 
firmą „J.W. Construction Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach (Spółka 
przejmująca).  

Połączenie to odbywa się na podstawie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych i 
według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 31 maja 2012 roku ogłoszonym w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym 108/2012, na który to Plan połączenia Zgromadzenie 
niniejszym wyraża zgodę, przy czym :  

1. wobec faktu, że spółce pod firmą „J.W. Construction Holding” S.A. z siedzibą w 
Ząbkach (Spółka przejmująca) przysługują wszystkie udziały w kapitale 
zakładowym Spółek przejmowanych na skutek połączenia nie dochodzi do 



podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „J.W. Construction 
Holding” S.A. z siedzibą w Ząbkach (Spółka przejmująca);  

2. w związku z art. 516 §5 i §6 k.s.h. nie określa się stosunku wymiany udziałów 
Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej;  

3. nie określa się - zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h - zasad dotyczących przyznania 
akcji w Spółce przejmującej;  

4. nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h. daty, od której akcje uprawniają 
do uczestnictwa w zyskach Spółki przejmującej,  

5. nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą udziałowcom oraz 
osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach przejmowanych praw, o których 
mowa w art. 499 §1 pkt. 5 k.s.h.;  

6. nie przewiduje się szczególnych korzyści dla Członków organów łączących się 
spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu;  

7. połączenie jest dokonane na podstawie oświadczeń zawierających informacje o 
stanie księgowym łączących się spółek na dzień 1 kwietnia 2012 r. oraz w oparciu 
o ustalenie wartości majątku Spółek przejmowanych na dzień 1 kwietnia 2012 
roku. 

8. z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 
Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności 
wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na to, że statut Spółki 
Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. 

 

§2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd J.W. Construction 
Holding S.A. do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności 
zmierzających do połączenia spółek następujących w wykonaniu niniejszej uchwały. 
 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 Głosowanie: 

 Za    …………………………… (ilość głosów) 

 Przeciw  …………………………… (ilość głosów) 

 Wstrzymuję się …………………………… (ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu  

Treść sprzeciwu * 
……………………….………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



Instrukcja dotycząca głosowania przez w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa 

Treść instrukcji* 
………………………….……………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

........................................................................  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)  

 
__________________________________________________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić 
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Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach 
z dnia 22 października 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedziba w 
Ząbkach 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, 
działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 oraz 7 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana [�] z 
Rady Nadzorczej Spółki. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 Głosowanie: 

 Za    …………………………… (ilość głosów) 

 Przeciw  …………………………… (ilość głosów) 

 Wstrzymuję się …………………………… (ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu  

Treść sprzeciwu * 
……………………….………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Instrukcja dotycząca głosowania przez w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa 

Treść instrukcji* 
………………………….……………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

........................................................................  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)  

 
__________________________________________________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić 
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Uchwała nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach 
z dnia 22 października 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedziba w 
Ząbkach 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, 
działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki,  postanawia powołać Pana [�] na Członka 
Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 Głosowanie: 

 Za    …………………………… (ilość głosów) 

 Przeciw  …………………………… (ilość głosów) 

 Wstrzymuję się …………………………… (ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu  

Treść sprzeciwu * 
……………………….………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Instrukcja dotycząca głosowania przez w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa 

Treść instrukcji* 
………………………….……………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

........................................................................  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)  

 
__________________________________________________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić 



 


