FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

DANE AKCJONARIUSZA:
Imię i nazwisko/ Nazwa: ……………………………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………………….
Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: …………………………………………………………………………
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………..……...
(imię i nazwisko/ nazwa)
uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 30 czerwca 2014 roku
na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
wydanym przez:……………..…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...........
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)
w dniu ……………………… o numerze ……………………………………………………..

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………
Nr dowodu: …………………………………………………………………………………..

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem
obrad.

……………………………
(data i podpis)
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Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
wybrać ………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień
dzisiejszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
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Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o
następującej treści:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy
Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2013,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok
obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI
na rok obrotowy 2013,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku obrotowym
2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy
Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2013,
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za
rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MNI na rok obrotowy 2013,
c) pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku
obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013,
e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2013,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez MNI Spółkę Akcyjną prawa
użytkowania wieczystego oraz prawa własności wzniesionego na tym gruncie budynku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub
zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania
wieczystego oraz prawa własności wzniesionego na tym gruncie budynku.
12. Sprawy różne i wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy
Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt a)
Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej
MNI za rok obrotowy 2013
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
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 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za
rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt a)
Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013
obejmujące:
-

wybrane dane finansowe ,
bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe
w wysokości 215 023 000 zł,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., który
wykazuje stratę netto w wysokości 1 105 000 zł,
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 934 000 zł,
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-

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013
r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 299 000 zł,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za
rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt a)
Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2013
obejmujące:
-

wybrane dane finansowe ,
skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów
sumy bilansowe w wysokości 676 696 000 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2 846 000 zł,
- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do
31 grudnia 2013 r., które wykazuje całkowite dochody w wysokości 1 947 000 zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 051 000 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do
31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 984 000 zł,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
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Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
pokryć stratę netto w kwocie 1 050 000 zł wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego
spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 r. z kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
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w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna z działalności w
roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna z działalności w roku
obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Piechockiemu
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Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie
od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do
tymczasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki – Krzysztofowi Gadkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w
okresie od 2 października 2013 do 26 listopada 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Tomczakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Michałowi Tomczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 27 czerwca 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Gadkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Gwiazdowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Malinowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 21 listopada 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marcinowi Rywinowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Marcinowi Rywinowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 1 stycznia 2013 do 18 września 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kajetanowi Wojniczowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 27 czerwca 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Waldemarowi Wasilukowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Wasilukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od 27 czerwca 2013 do 31 grudnia 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Uchwała Nr …/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Asenowi Gyczew
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Panu Asenowi Gyczew, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w
okresie od 27 czerwca 2013 do 31 grudnia 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Uchwała Nr _/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę MNI S.A. prawa użytkowania wieczystego
gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Placu Czerwca 1976
roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo własności
wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej
własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z
nieruchomością.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę MNI S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Palcu Czerwca 1976r. nr 4,
oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawa własności wzniesionego na
tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z
infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki MNI S.A., bądź osobom którym Zarząd
udzieli stosownego pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji, do ustalenia treści umowy, w tym
ceny i formy zapłaty, celem nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność
Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Palcu Czerwca 1976r. nr 4, oznaczonego jako działka
o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawa własności wzniesionego na tym gruncie budynku
centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i
środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała Nr _/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę MNI Spółka Akcyjna przedsiębiorstwa bądź
zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
wyrazić zgodę na zbycie przez spółkę MNI S.A. przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części
przedsiębiorstwa spółki MNI S.A. związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych,
szerokopasmowego dostępu do Internetu, kolokacji i transmisji danych, niniejsza zgoda obejmuje
także prawo do zbycia przez spółkę MNI Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego gruntu
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stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr
4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na
tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z
infrastrukturą techniczną oraz środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością, o ile ww.
prawo użytkowania wieczystego do gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w
Warszawie przy Palcu Czerwca 1976 roku nr 4 i prawo własności wzniesionego na tym gruncie
budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą
techniczną oraz środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością,

wejdą w skład

przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części przedsiębiorstwa MNI S.A., po uprzednim nabyciu
ww. prawa użytkowania wieczystego i ww. prawa własności przez MNI S.A., i wejdą w skład
sprzedawanego przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki MNI S.A. do wyodrębnienia
przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części przedsiębiorstwa z spółki MNI S.A. związanych ze
świadczeniem usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego dostępu do Internetu, kolokacji i
transmisji danych.
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, bądź osoby którym Zarząd udzieli stosownego
pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji, ustalenia treści umowy zbycia przedsiębiorstwa bądź
zorganizowanych części przedsiębiorstwa, ustalenia ceny zbycia oraz formy zapłaty za zbyte
przedsiębiorstwo bądź zorganizowane części przedsiębiorstwa, w szczególności Zarząd uprawniony
jest do objęcia, w imieniu spółki MNI S.A., w zamian za przedsiębiorstwo bądź zorganizowane części
przedsiębiorstwa akcji i udziałów w spółkach kapitałowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)
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W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała Nr _/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia …………………
w sprawie:

wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę MNI Spółka Akcyjna prawa użytkowania

wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Placu
Czerwca 1976 roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo
własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot
osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z
nieruchomością.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
wyrazić zgodę na zbycie przez spółkę MNI Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego gruntu
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr
4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na
tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z
infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.
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§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki MNI S.A. do ustalenia ceny sprzedaży
prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w
Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym
123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej
stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi
integralnie związanymi z nieruchomością.
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, bądź osoby którym Zarząd udzieli stosownego
pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji, ustalenia ceny, formy zapłaty oraz treści umowy zbycia
prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w
Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym
123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej
stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi
integralnie związanymi z nieruchomością.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
 Za ……………………………………… (ilość głosów)
 Przeciw ………………………………......... (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……………. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….
………….w sprawie ……………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

