
INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  

INTERBUD-LUBLIN S.A. W DNIU 14 lipca 2022 ROKU 
 
(Stosowanie zamieszczonego w niniejszej instrukcji formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i 
nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejsza instrukcja nie zastępuje dokumentu 
pełnomocnictwa). 
 

Dane Akcjonariusza  

Nazwa (Firma)/ Imię i Nazwisko: … 

Adres siedziby/zamieszkania: … 

Nr REGON / PESEL: … 

Nr właściwego rejestru / Nr dow. osob.: … 

 

Dane Pełnomocnika:  

Imię i nazwisko: … 

Adres zamieszkania: … 

Nr PESEL: … 

Nr dowodu osobistego (paszportu): … 

 
Zamieszczony poniżej formularz wykonywania prawa głosu umożliwiający przekazanie instrukcji 
Pełnomocnikowi odwołuje się do projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości przez 
INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że 
opublikowane projekty uchwał mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 lipca 2022 roku i zaleca poinstruowanie 
Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.  
 
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu formularza 
wykonywania prawa głosu odrębnie dla każdej z uchwał. W przypadku chęci udzielenia innych lub 
dalszych instrukcji, Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej 
sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu 
Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien 
zostać uwzględniony w protokole z Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia.  
 
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji 
proszony jest on o wskazanie w odpowiednim polu formularza (odrębnie dla każdej z uchwał) liczby 
akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania 
Pełnomocnika”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony 
jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.  
 

  



UCHWAŁA  NR 1/2022 

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia 

INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  

z dnia 14 lipca 2022 roku 

 

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki 

 

§1 

Działając na podstawie §12 ust. 1 i  §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia:  

Powołać/Odwołać Pana/Panią …………………………………………………. do/z Rady Nadzorczej 

INTERBUD - LUBLIN S.A.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Za:  
 
 
 
Liczba akcji:  
……………  

Przeciw: 
Zgłoszenie sprzeciwu:  
 
 
Liczba akcji  
……………  

Wstrzymuję się: 
 
 
 
Liczba akcji  
…………… 

Wg uznania 
Pełnomocnika  
 
 
Liczba akcji  
……………  

 
Treść sprzeciwu:  … 

 
Dalsze/inne instrukcje:  … 

 

UCHWAŁA  NR 2/2022 

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia 

INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  

z dnia 14 lipca 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu 
Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. W LUBLINIE. 

§1 

 

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu 

Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

1. Ustalić, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu 

pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie 

w kwocie brutto …………… zł. 



2. Ustala się, iż członkom Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia 

funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 

brutto ………….zł  

3. Ustala się, iż członkom Komitetu Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia 

funkcji w komitecie Audytu przysługuje za każde posiedzenie Komitet Audytu 

wynagrodzenie w kwocie brutto ………… zł. 

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu za dany 

miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za:  
 
 
 
Liczba akcji:  
……………  

Przeciw: 
Zgłoszenie sprzeciwu:  
 
 
Liczba akcji  
……………  

Wstrzymuję się: 
 
 
 
Liczba akcji  
…………… 

Wg uznania 
Pełnomocnika  
 
 
Liczba akcji  
……………  

 
Treść sprzeciwu:  … 

 
Dalsze/inne instrukcje:  … 

 


