
FORMULARZ 

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

LS TECH-HOMES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 lutego 2017 R. 

 
 
Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/Firma 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/Siedziba 

…………………………………………………………………… 

PESEL / KRS 

…………………………………………………………………… 

Ilość akcji 

…………………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………… 

PESEL 

…………………………………………………………………… 

nr dowodu tożsamości 

…………………………………………………………………… 

 

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LS Tech-Homes SA 

zwołanym na dzień 14 lutego 2017 r. 

 

OBJAŚNIENIA  

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej 

rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy 

przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są  

o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez 

pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy 
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Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających 

poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. 

 

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych 

akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których 

pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku 

wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we 

wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do 

odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji 

Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą 

różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu 

uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, 

zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w 

powyższej sytuacji. 
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UCHWAŁA  NR  1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu 
Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA wybiera na 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 
…………………………………………..  
 
 
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić 
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. 
 
Treść instrukcji*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
…………………………………….. 
Podpis Akcjonariusza 
 
*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA  NR  2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA przyjmuje zaproponowany 
porządek obrad w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji 

Skrutacyjnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r. 

8. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 05 grudnia 2016 r. 

10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu. 

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić 
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. 
 
Treść instrukcji*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
…………………………………….. 
Podpis Akcjonariusza 
 
*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA  NR  3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej 
z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 
 
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchyla tajność głosowania przy wyborze 
Komisji Skrutacyjnej. 
 
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić 
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. 
 
Treść instrukcji*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
…………………………………….. 
Podpis Akcjonariusza 
 
*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA  NR  4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej 
z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA wybiera Komisję 
Skrutacyjną w składzie: 

1. ………………….. 

2. ………………….. 

3. ………………….. 

 
 
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić 
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. 
 
Treść instrukcji*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
…………………………………….. 
Podpis Akcjonariusza 
 
*niepotrzebne skreślić 



str. 7 

 

UCHWAŁA  NR  5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej 
z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie 
§31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r. 
 
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić 
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. 
 
Treść instrukcji*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
…………………………………….. 
Podpis Akcjonariusza 
 
*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA  NR  6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. działając na podstawie §29 
ust. 2 pkt h) Statutu Spółki postanawia powołać Pana ______ do Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Kadencja powołanego niniejszą Uchwałą Członka Rady Nadzorczej będzie wspólna 
z kadencją pozostałych Członków powołanych na mocy Uchwał Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2015 r. 
 
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić 
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. 
 
Treść instrukcji*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
…………………………………….. 
Podpis Akcjonariusza 
 
*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA  NR  7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 

grudnia 2016 r. 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia zmienić 

Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2016 r. w ten 

sposób, że pkt 1otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (cztery 

miliony złotych) i nie większą niż 16 613 821,00 zł (szesnaście milionów sześćset 

trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych), poprzez emisję nie mniej niż 

8 000 000 (osiem milionów) i nie więcej niż 33 227 642 (trzydzieści trzy miliony dwieście 

dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji nieuprzywilejowanych, na 

okaziciela, serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż 33227642. 

 
 
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić 
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. 
 
Treść instrukcji*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
…………………………………….. 
Podpis Akcjonariusza 
 
*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA  NR  8 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej 
z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. działając na podstawie §29 
ust 2 pkt m) Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki: 
 

I. Zmiana §7  

§7 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 
 
 “1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16 947 218,50 zł (szesnaście milionów 

dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i pięćdziesiąt 
groszy) i nie więcej niż 33 561 039,50 zł ( trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt 
jeden tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).  

 
W §7 dodaje się ust 4-8 w następującym brzmieniu: 
 

4. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany 

niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2017 roku, do 

podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek 

handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzy czwarte) 

kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 12 460 000 zł (dwanaście 

milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe 

upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 

5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na 

okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. 

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty 

subskrypcyjne. 

7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie 

Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. 

8. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również 

na sposób jego przeprowadzenia Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady 

Nadzorczej. 

 
II. Zmiana §8. 

W §8 ust. 1 dodaje się pkt k) o następującym brzmieniu: 
k) 666795 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji 

na okaziciela Spółki serii J, o numerach od 000001 do 666795 o wartości nominalnej 
0,50 groszy (pięćdziesiąt groszy) każda.” 

 
III. Zmiana §15. 

§15 otrzymuje brzmienie: 
1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z dwóch lub większej liczby członków. 

Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba, że uchwała o powołaniu Członków Zarządu 

skróci ten okres. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
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IV. Zmiana § 20. 

W §20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Kadencja członków Rady 
Nadzorczej jest indywidualna i trwa pięć lat, chyba, że uchwała o ich powołaniu skróci ten 
okres. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.” 
 
Skreśla się ust 2, a obecne ust. 3-5 otrzymują odpowiednie numery 2-4. 
 

V. Zmiana § 25. 

W § 25 ust 2 pkt f) otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,”  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. działając na podstawie §25 
ust.4 Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki uwzględniającą: 

a) fakt podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie art. 452 Kodeksu spółek 

handlowych w związku z objęciem, opłaceniem i wydaniem akcjonariuszowi 666795 

akcji serii J; 

b) wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany Statutu, przy czym zmiany w zakresie 

wysokości kapitału zakładowego oraz liczy akcji serii K powinny zostać ujawnione w 

tekście jednolitym Statutu po zakończeniu subskrypcji akcji serii K i złożeniu przez 

Zarząd Spółki oświadczenia w trybie art. 310 §2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych. 

 
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić 
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
Treść sprzeciwu*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. 
 
Treść instrukcji*: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
…………………………………….. 
Podpis Akcjonariusza 
 
*niepotrzebne skreślić 

 


