
 

FORMULARZ 

DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

NA 

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

BLACK LION FUND S.A. 

zwołanym na dzień 14 maja 2013 roku 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i nazwisko/ Nazwa: ...................................................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................................................  

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: .................................................................................................  

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………… 

Ja, niżej podpisany ...............................................................................................................................  

(imię i nazwisko/nazwa) 

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Black Lion Fund S.A. zwołanym na dzień 14 

maja 2013 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym 

przez: 

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) 

w dniu .......................................... o numerze .......................................................................................  

łączna liczba głosów   …………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

Dane pełnomocnika: 

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................  

Adres:  .............................................................................................................................................  

Nr dowodu/Wpisu do rejestru:  ..........................................................................................................  

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania

przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Black Lion Fund S.A. w dniu 14 maja 2013 roku zgodnie z ogłoszonym przez Fundusz

porządkiem obrad. 

 

(Data i miejsce) 

 

(Podpis Akcjonariusza) 

 



 

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu: 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

„Black Lion Fund” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ 

Panią [***]. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Fund” S.A. uchwala, co następuje:  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 17 kwietnia 

2013 r. numer 22/2013.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 

pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na 

które składa się m.in.: 

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 

równą 578.756 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym 

wynoszą na dzień 31 grudnia 2012 roku 390.008  tys. zł, 

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto 

w kwocie 39.646 tys. zł,  

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 26.582 tys. zł. 

4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres 

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku na sumę 733 tys. zł;  

5. informację dodatkową. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 

pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z  działalności Black Lion Fund S.A. w 

roku obrotowym 2012. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu 

spółek handlowych, uchwala, co następuje:  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się m.in.: 

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. które wykazuje po stronie 

aktywów i pasywów sumę 737.553 tys. złotych, 

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku, wykazujący stratę przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 59.197 tys. złotych, 

3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 

31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 

46.942 tys. złotych,  

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku na sumę 16.755 tys. 

złotych, 

5. informację dodatkową, 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 



 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki  

z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu 

spółek handlowych uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

Spółki w roku obrotowym 2012. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 

3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia stratę w wysokości 39 646 

tys. PLN za rok obrotowy 2012 pokryć z zysków następnych okresów. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 

obrotowym 2012 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Rafałowi 

Bauer z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 23 

listopada 2012 r.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 

roku obrotowym 2012 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi 

Wandzel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 23 listopada 2012 r. do 31 

grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu 

Spółki w roku obrotowym 2012 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi 

Omiecińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2012 r. 

do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2012 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi 

Wandzel, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 

2012 r. do 23 listopada 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w  roku obrotowym 2012 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi 

Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 24 

sierpnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Pawlak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi 

Pawlak, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 

grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2012  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium 

Bogusławowi Leśnodorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 

stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Monice 

Hałupczak, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2012 

r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Michałowi 

Kobus, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 

grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2012  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 

3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Piotrowi 

Janczewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 

r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości (MSR). 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 

2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna 

postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. sprawozdania finansowe Spółki będą 

sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. 

Ustawy o rachunkowości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.. 

Głosowanie: 

Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) 

 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …. w sprawie …………………………...................……., 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: 

………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……...w sprawie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść 

instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………… 



 

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

(podpis Akcjonariusza) 


