FORMULARZ nr 7
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 K.S.H. w celu
umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
LUXIMA S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od woli
Akcjonariusza, formularz nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy
formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, ale
w żadnym przypadku nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa, które musi zostać
udzielone oddzielnie.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W
przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić, na czym polega
instrukcja i w jaki sposób pełnomocnik ma wykonać prawo głosu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych
akcji, należy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma
głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji
uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze
wszystkich akcji Akcjonariusza, które reprezentuje.
W celu skorzystania z formularza, należy wypełnić część o nazwie „Szczegółowa Instrukcja
Głosowania” oddzielenie dla każdej projektowanej, zgodnie z porządkiem obrad, uchwały
wpisując jej numer wg projektu. Projekty uchwał zamieszczone w na stronie internetowej
Spółki, przy czym należy pamiętać, że mogą różnić się od projektów uchwał ostatecznie
poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia
wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika wskazane jest uwzględnienie w
instrukcji takiej sytuacji, najlepiej jest to uczynić w rubryce „Inne”.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA:
Imię i nazwisko ___________________________________________________________________
nr PESEL: ___________________________ liczba, z których wykonywane będzie prawo głosu
zgodnie z niniejszym formularzem: __________________________________________________
IDENTYFIKACJA PELNOMOCNIKA:
Imię i nazwisko ___________________________________________________________________
nr PESEL: _________________________ data i miejsce pełnomocnictwa ___________________

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA
Projekt uchwały nr _________________ /VI/2013* Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUXIMA S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie _________________________________
za
Liczba akcji: _______________
przeciw
Liczba akcji: _______________
wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______________

• inne: __________________________________________
Liczba akcji: ______________
*Proszę wpisać odpowiedni numer uchwały

• zgłoszenie sprzeciwu

