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FORMULARZ 

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 
Akcjonariusz (osoba fizyczna):  
 
Pan /Pani*________________________________________________________________________ 

        IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA  

_________________________________________________________________________________ 
  NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  (PASZPORTU) 

_________________________________________________________________________________ 
    NR PESEL AKCJONARIUSZA 

_________________________________________________________________________________ 
    NR NIP AKCJONARIUSZA 
_________________________________________________________________________________ 

                                  ILOŚĆ AKCJI 

 
Adres zamieszkania Akcjonariusza: 
 
Ulica, nr lokalu_____________________________________________________________________ 
 
Miasto, kod pocztowy________________________________________________________________  
 
Kontakt e-mail:_____________________________________________________________________ 
 
Kontakt telefoniczny_________________________________________________________________ 
 
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):  
 
__________________________________________________________________________________ 

        NAZWA PODMIOTU 

__________________________________________________________________________________ 
   

__________________________________________________________________________________ 
    NR KRS / NR REJESTRU* 

__________________________________________________________________________________ 
    NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) 
__________________________________________________________________________________ 

                          ILOŚĆ AKCJI 

 

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): 
 
Ulica, nr lokalu______________________________________________________________________ 
 
Miasto, kod pocztowy________________________________________________________________  
 
Kontakt e-mail:______________________________________________________________________ 
 
Kontakt telefoniczny__________________________________________________________________ 
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Ustanawia pełnomocnikiem: 

 
Pana /Panią* _______________________________________________________________________ 

        IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA 

__________________________________________________________________________________ 
    NR PESEL PEŁNOMOCNIKA 

__________________________________________________________________________________ 
    NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT) 

 
Adres zamieszkania Pełnomocnika: 
 
Ulica, nr lokalu______________________________________________________________________ 
 
Miasto, kod pocztowy________________________________________________________________  
 
Kontakt e-mail:______________________________________________________________________ 
 
Kontakt telefoniczny__________________________________________________________________ 
 
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej         
z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013r. 
               

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego 
zgromadzenia Spółki wynikających z akcji. 
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Pełnomocnik może/nie 
może* ustanawiać dalszych pełnomocników. 
 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika  
 
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/według poniższej instrukcji*: 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
ZAŁĄCZNIKI - PROJEKTY UCHWAŁ: 
PROJEKT UCHWAŁY NR 1 

Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości 
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likwidacyjnej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
Pana/Panią ………………………... 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału 
zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów 
„przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano……………….  

 
UZASADNIENIE 

 
 Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego 
Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę wybiera się spośród osób 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje         
w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także 
stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.  
Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych 
uchwał. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 2 
 

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia przyjąć porządek obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:  

 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
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6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012r. do 
03.12.2012r., oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.  

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. 
8. Rozważenie sprawy udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2012 roku 

i  podjęcie uchwał w tej sprawie. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, 
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  Spółki za 2012 r., 
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w 2012 r., 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 Statutu Spółki. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie dodania ustępu 6 do §16 Statutu Spółki. 
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy 

sprawowaniu zarządu. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 379 §1 k.s.h. do 

reprezentowania Spółki w sporze z członkami Zarządu.  
17. Wolne wnioski. 
18. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału 
zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów 
„przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 

 
UZASADNIENIE 

 
 Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie 
głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest 
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do 
głosowania ponad przedmiot porządku obrad.  
 W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu 
kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           
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PROJEKT UCHWAŁY NR 3 
 

Uchwała Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 
a)_______________________________; 
b)_______________________________; 
c)________________________________. 

 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału 
zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów 
„przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 

UZASADNIENIE 
Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest czynnością czysto techniczną.  
 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 4 
 

Uchwała Nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

 
 

§1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
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BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Leonowi Ucka absolutorium z 
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 5 
 

Uchwała Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Mariuszowi Kempce absolutorium z 
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 29.03.2012r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 

UZASADNIENIE 
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Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 6 
 

Uchwała Nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Sławomirowi Niewiadomskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 
15.02.2012r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   
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GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 7 
 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Jarosławowi Pruszowskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 30.03.2012r. do dnia 
31.12.2012r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 8 
 

Uchwała Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.  
 

§1 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS 
Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 
2012r.  
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki 
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
Art. 395 §2 pkt 1) ksh stanowi, iż rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności 
spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Z uwagi na to, że Spółka znajduje się w upadłości 
likwidacyjnej, na podstawie art. 53 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe Spółki 
wobec której została ogłoszona upadłość nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający 
(Walne Zgromadzenie), zatwierdzeniu będzie podlegać wyłącznie sprawozdanie zarządu z działalności 
spółki. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 9 
 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeks Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w 
upadłości likwidacyjnej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012. 
 

§2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 395 §5 ksh przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być 
również inne sprawy niż wymienione w art. 395 §2 ksh. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 10 
 

Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,   Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Aleksandrowi Ćwik absolutorium z 
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 
r. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   
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 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 11 
 

Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,   Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Piotrowi Kukurbie absolutorium z 
wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2012r. 
do dnia 31.12.2012r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           
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PROJEKT UCHWAŁY NR 12 
 

Uchwała Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,    Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Pani Annie Frasunek absolutorium z 
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 13 
 

Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,     
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 



 13 

Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Antoniemu 
Godziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 14 
 

Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,     
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Robertowi 
Macierzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 15 
 

Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,     
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Grzegorzowi Kubicy 
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.01.2012r. do 
14.11.2012r. 
 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Art. 395 §2 pkt 3) ksh stanowi, iż udzielenie 
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być 
przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 
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GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 16 
 

Uchwała Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zmiany §12 Statutu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS 
Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: 

 
Zmienia się §12 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„§ 12 

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku dokonania zmiany w składzie Zarządu w trakcie 

jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa z upływem 
kadencji Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. 
4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu i ich funkcje. 
5. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie Prezesa Zarządu, jak również każdą z 

pozostałych  osób  wchodzących w skład Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji 
Zarządu.” 

 

§2 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem 
dokonanej zmiany. 
 

W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
 

UZASADNIENIE 
W związku z koniecznością dostosowania do obecnego stanu Spółki (upadłość likwidacyjna) 
zaproponowano:  

a) zmniejszyć minimalną liczbę członków Zarządu (do jednego),   
b) wydłużyć okres kadencji Zarządu Spółki z trzech do pięciu lat.  

 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   
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 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 17 
 

Uchwała Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS 
Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: 

 
Zmienia się §15 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„§ 15 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.” 
 

§2 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem 
dokonanej zmiany. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
W związku z koniecznością dostosowania do obecnego stanu Spółki (upadłość likwidacyjna) 
zaproponowano dokonanie zmiany sposobu reprezentowania Spółki (na reprezentację 
jednoosobową). 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           
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PROJEKT UCHWAŁY NR 18 
 

Uchwała Nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zmiany §16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS 
Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: 

 
Zmienia się §16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie: 

 
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech osób. 
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.  W przypadku dokonania zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej w trakcie jej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji 
wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.” 

 

§2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej postanawia, iż kadencja obecnej 
Rady Nadzorczej Spółki niniejszym zostaje wydłużona (po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa w §1 
powyżej niniejszej uchwały, w Krajowym Rejestrze Sądowym) do pięciu lat. 
 

§3 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem 
dokonanej zmiany. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
W związku z koniecznością dostosowania do obecnego stanu Spółki (upadłość likwidacyjna) 
zaproponowano:  

a) zmniejszyć minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej (do trzech),   
b) wydłużyć okres kadencji Rady Nadzorczej Spółki z trzech do pięciu lat.  

 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           
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PROJEKT UCHWAŁY NR 19 
 

Uchwała Nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie dodania ustępu 6 do §16 Statutu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS 
Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: 

 
Po ustępie 5 §16 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu:  

 
„6. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz 
(lub akcjonariusze) posiadający co najmniej 51% ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w 
skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych 
akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek 
handlowych lub w Statucie Spółki.” 
 
 

§2 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem 
dokonanej zmiany. 
 
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału 
zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów 
„przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
W związku z koniecznością dostosowania do obecnego stanu Spółki (upadłość likwidacyjna) 
zaproponowano wprowadzenie do Statutu zapisu, który – w przypadku wakatu w Radzie Nadzorczej – 
pozwoliłby na uzupełnienie składu Rady bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. 
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 20 
 

Uchwała Nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 
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Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

 
§1 

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej niniejszym odwołuje ____________ z 
funkcji Członka Rady Nadzorczej.  
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
W związku z obecnym stanem Spółki (upadłość likwidacyjna) zaproponowano zmniejszenie liczby 
Członków Rady Nadzorczej do minimalnej liczby określonej w Kodeksie spółek handlowych.  
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 21 
 

Uchwała Nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

 

§1 
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej niniejszym odwołuje ____________ z 
funkcji Członka Rady Nadzorczej.  
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

UZASADNIENIE 
W związku z obecnym stanem Spółki (upadłość likwidacyjna) zaproponowano zmniejszenie liczby 
Członków Rady Nadzorczej do minimalnej liczby określonej w Kodeksie spółek handlowych.  
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 22 
 

Uchwała Nr 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu 

  
 

§1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości 
likwidacyjnej, niniejszym postanawia o dochodzeniu roszczeń przeciwko ___________ oraz 
______________ o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu, w tym o wytoczeniu 
powództwa przeciwko ___________ oraz ____________, w szczególności w zakresie szkód 
wyrządzonych Spółce, na skutek których Inwestor (DT-SPV13 Sp. z o.o.) skorzystał z gwarancji na 
zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, co w konsekwencji 
spowodowało wniesienie wobec Spółki roszczeń przez spółkę DOMKAT S.A. z siedzibą w 
Siemianowicach Śląskich. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 393 pkt 2) k.s.h. postanowienie o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  
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Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 23 
 

Uchwała Nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w upadłości 
likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie powołania pełnomocnika Spółki  

 
§1 

1. Działając na podstawie art. 379 §1 k.s.h., w zw. z art. 483 i nast. k.s.h. oraz przepisów Kodeksu 
cywilnego, w szczególności art. 415 k.c. lub art. 471 k.c., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółki 
Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej niniejszym ustanawia Panią/Pana _________ pełnomocnikiem 
Spółki („Pełnomocnik”) i upoważnia Pełnomocnika do: 
a) reprezentowania Spółki w sporach z członkami Zarządu, t.j. __________ oraz _________, 

dotyczących naprawienia szkód  wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu, we wszelkich 
postępowaniach i w każdej instancji przed wszelkimi właściwymi sądami, organami 
administracji publicznej, rządowej i samorządowej, oraz organami egzekucyjnymi – w 
postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, a także do podejmowania 
wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym także na etapie przedsądowym), jakie w 
związku z wykonywaniem niniejszego pełnomocnictwa okażą się niezbędne,  

b) występowania w imieniu Spółki do ubezpieczycieli z roszczeniami o naprawienie szkody z 
polisy OC członków Zarządu Spółki odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przy 
sprawowaniu zarządu przez członków Zarządu, t.j. __________ oraz _________,  

c) reprezentowania Spółki we wszelkich postępowaniach dotyczących ww. szkód (w 
szczególności przed ubezpieczycielami), oraz we wszelkich sprawach związanych z 
postępowaniami przed ubezpieczycielami i ww. szkodami. 

d) składania w imieniu Spółki wszelkich oświadczeń i podejmowania wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych, jakie w związku z wykonywaniem niniejszego pełnomocnictwa okażą 
się niezbędne.  

2. Pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników, w szczególności pełnomocników 
procesowych. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, 
głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgm4tanjoobqxalrrhaytq
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UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 379 §1 k.s.h. w sporze pomiędzy spółką a członkiem Zarządu spółkę reprezentuje rada 
nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.  
 

Sposób głosowania przez Pełnomocnika   

 GŁOSOWANIE** LICZBA AKCJI*** 

GŁOS „ZA”    

GŁOS „PRZECIW”   

ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”   

GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA           

 
___________________________________________________________________________________ 
Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną: 
- KRS 
- decyzja o nadaniu numeru NIP( jeśli nie jest ujawniony w KRS) 
 
Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: 
- kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Data i Podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
** Sposób głosowania poprzez zaznaczenie przez Akcjonariusza odpowiedniej rubryki znakiem „X”. 
***Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji w Instrukcji, w przypadku głosowania 

przez 
     Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej. 
 


