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imię i nazwisko /firma 

adres 

nr ewidencyjny PESEL ……………. / KRS ……………. 

 

miejscowość, dnia __ __________ roku 

 

 

 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O 

 

 

 

 

 

[Niniejszym ustanawiam / firma…………………………..] z siedzibą w [miejscowość…………….], wpi-

sana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego 

Reje-stru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia __________ __________, nr ewidencyjny 

PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma…………….] do udziału w Nadzwyczajnym Wal-

nym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 26 października 2022 roku Inside Park S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo-

nowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000841673, 

oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inside Park S.A. prawa głosu z 

należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki. 

 

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

 

 

 

 

_______________ 

imię i nazwisko 

 

 

 

 

_______________ 

imię i nazwisko 
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Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa) 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu 

umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

spółki Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 26 października 

2022 roku. 

 

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu 

przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. 

 

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) 

 

Imię i nazwisko/firma:  ..................................................................................................................................................  

Adres:  ...............................................................................................................................................................................  

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ....................................................................................  

PESEL:  ............................................................................................................................................................................  

NIP:  ..................................................................................................................................................................................  

 

III. DANE PEŁNOMOCNIKA 

 

Imię i nazwisko/firma:  ..................................................................................................................................................  

Adres:  ...............................................................................................................................................................................  

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ....................................................................................  

PESEL:  ............................................................................................................................................................................  

NIP:  ..................................................................................................................................................................................  

 

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA 

 

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projek-

tów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić 

się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgroma-

dzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.  

 

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci 

udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” 

określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.  
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W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest 

o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub 

ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest 

do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 

 

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO 

WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 
 
Proponowana treść uchwały: 

§ 1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu,  działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., 
powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ________ __________. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

□ Za 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Według uznania pełno-
mocnika 

 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 

Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakłado-
wego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki 
 
Proponowana treść uchwały: 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu,  działając na podstawie art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z 
430 § 1 k.s.h., uchwala co następuje: 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

§ 2. 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki dodając § 5A.  i nadając mu następujące brzmienie: 

„§ 5A.  
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą 

niż 167.542,05 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i pięć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu po-
przednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie 
później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. 

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również 
niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, 

wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd 

nie może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. 

§ 3. 
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyla 
się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału 
docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na wykorzystywanie nadarzających się możliwości 
pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego, szybkiego i taniego korzystania z możliwości pozyskania kapitału akcyjnego. 
Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwie tylko przy zapew-
nieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Pozwoli to bowiem na 
znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw 
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wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach 
kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego.”  

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do 
rejestru. 

□ Za 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Według uznania pełno-
mocnika 

 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 

Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 
 
Proponowana treść uchwały: 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, uchwala co następuje: 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 16. nowe brzmienie: 

„§ 16. 

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

3. W sytuacji, gdyby skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat 
wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powoła inne osoby w drodze kooptacji.  

4. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe 
Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie 
trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.  

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 
Rady Nadzorczej.” 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do 
rejestru. 
□ Za 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Według uznania pełno-
mocnika 

 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 

Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 
 
Proponowana treść uchwały: 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., 
uchwala co następuje: 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną z pozostałymi, pięcio-
letnią kadencję: 
1/ pan-ią/-a __________ __________;  
2/ pan-ią/-a __________ __________;  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  
□ Za 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Według uznania pełno-
mocnika 

 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 



5 

 

 
 

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 
Statutu Spółki 
 
Proponowana treść uchwały: 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h. 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o 
których mowa w uchwałach nr __, __ i __, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia 

□ Za 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Przeciw 
□ Zgłoszenie sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Wstrzymuję się 
 
 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Według uznania pełno-
mocnika 

 
 
Liczba akcji:__________ 
 

□ Dalsze/inne instrukcje: 
 
 
 
 

 


