FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 r.

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 26 września 2013 roku

I. DANE AKCJONARIUSZA:
imię i nazwisko/ nazwa: …………………………………………………………....…………
adres………………………………………………………………………………….......……
nr dowodu i PESEL/ nr KRS i REGON : ………………………………………..………
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………….....…………...
(imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza )
uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prywatny Serwis Medyczny
S.A. w dniu 26 września 2013 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:
II. DANE PEŁNOMOCNIKA:
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..
adres: ………………………………………………………………………………………...
nr dowodu osobistego: …………………………… PESEL …………........………………
za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w
dniu 26 września 2013 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
………………………................……
(data i podpis Akcjonariusza)
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III. Udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji dotyczących sposobu głosowania na
uchwałami:
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S. A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Głosowanie:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W

przypadku

głosowania

przeciwko

uchwale

nr

………...

w

sprawie

wyboru

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………..………………...........…
Inna treść instrukcji*:…………………………………………………..…........………………
………………………...........................………………………………………..........…………
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Głosowanie:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ... w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: …………………………….......……………..............................................
………………………………………………………………………………...........………….
Inna treść instrukcji*:……………………………………………………………………………
……………………….........................…………………………………………..........…………
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .... w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………...........……
Inna treść instrukcji*:…………………………………………………........…………........……
………………………...............................…………………………………………...........……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od
01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………..………….
Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r.
do 31.03.2013 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S. A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz
wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od
01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od
01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania
z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu
Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……
Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
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Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S. A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S. A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie dalszego istnienia Spółki
stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium

z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2012 r. do
31.03.2013 r.
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie udzielenia Romanowi
Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r, Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)

*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie udzielenia Rafałowi
Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie udzielenia Zbigniewowi
Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie udzielenia Januszowi
Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S. A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie udzielenia Mateuszowi
Walasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 r.

Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie udzielenia Michałowi
Mazurkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 r.

Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie zmian w składzie Rady
Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

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

16

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 r.

Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję

Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie powołania Rady Nadzorczej
na trzecią wspólną kadencję, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 r.

Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję

Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie powołania Rady Nadzorczej
na trzecią wspólną kadencję, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 r.

Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję

Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie powołania Rady Nadzorczej
na trzecią wspólną kadencję, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 r.

Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję

Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie powołania Rady Nadzorczej
na trzecią wspólną kadencję, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 r.

Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję

Głos:
Za

(liczba akcji) ……………………

 Przeciw

(liczba akcji) ……………….........

 Wstrzymuję się

(liczba akcji) ……………………



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .......... w sprawie powołania Rady Nadzorczej
na trzecią wspólną kadencję, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………...........……

Inna treść instrukcji*:………………………………………………………........………………
………………………...............................…………………………………………............……
……………………...............................…………………………………………............……...
……………………...............................…………………………………………............…....…

……………………………
(podpis Akcjonariusza)
*

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