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PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA W  

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2015 R. 
 

Ja, ni żej podpisany / My ni żej podpisani * , 

Imi ę i nazwisko:   

działaj ący w imieniu i na rzecz:  ___ , z siedzib ą w _____________________ 

oświadczam(y), że _____________________________________ ( firma 
akcjonariusza ) (dalej Akcjonariusz ) jest uprawniony z 
________________________ ( liczba ) akcji zwykłych na okaziciela Arctic 
Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej Spółka ) i niniejszym 
upoważniam(y):  

Pana/Pani ą ________________________________, legitymuj ącego 
(legitymuj ącą) si ę paszportem/dowodem to żsamości/innym urz ędowym 
dokumentem to żsamości _______________________, albo 
________________________________________( firma podmiotu ), z siedzib ą w 
___________________ do reprezentowania Akcjonariusz a na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzie ń 21 grudnia 2015 r., które 
odbędzie si ę w siedzibie ARCTIC PAPER S.A., ul. Jana Henryka D ąbrowskiego 
334 A, 60-406 Pozna ń, o godz. 11:00 (dalej Walne Zgromadzenie ), a w 
szczególno ści do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadz eniu, do 
podpisania listy obecno ści oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z 
___________________( liczba ) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z 
instrukcj ą co do sposobu głosowania / według uznania pełnomoc nika. 

 

______________________________ 

[imi ę i nazwisko, funkcja oraz data] 

 

______________________________ 

[imi ę i nazwisko, funkcja oraz data] 

 
 
 
 
 

                                                

 
* Niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA 

1.  W przypadku rozbie żności pomi ędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w 
zał ączonym pełnomocnictwie a danymi znajduj ącymi si ę na li ście 
Akcjonariuszy sporz ądzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego 
Depozytu Papierów Warto ściowych S.A. na podstawie art. 406 (3) 
Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik mo że nie zosta ć dopuszczony 
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

2.  Instrukcja, zał ączona do pełnomocnictwa dotycz ąca sposobu 
głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Wal nego 
Zgromadzenia, jest dokumentem poufnym, pomi ędzy Akcjonariuszem a 
jego pełnomocnikiem i nie powinna by ć ujawniona osobom postronnym, 
w szczególno ści Spółce, zarówno przed jak i po zako ńczeniu Walnego 
Zgromadzenia. 

3.  Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny  z instrukcj ą 
udzielon ą mu przez Akcjonariusza nie ma wpływu na wa żność 
głosowania. 

4.  Wykorzystanie niniejszego formularza zale ży tylko i wył ącznie od 
decyzji Akcjonariusza. Akcjonariusz ma prawo do udz ielenia 
pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, i ż tre ść takiego 
pełnomocnictwa umo żliwi ą: 

(a)  identyfikacj ę Akcjonariusza oddaj ącego głos oraz jego 
pełnomocnika; 

(b)  oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu  spółek 
handlowych; 

(c)  zło żenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu przeciwko uchwal e; oraz 

(d)  zamieszczenie instrukcji dotycz ących sposobu głosowania w 
odniesieniu do ka żdej z uchwał, nad któr ą głosowa ć ma 
pełnomocnik Akcjonariusza. 

5.  Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocni ctwa w postaci 
elektronicznej powinno by ć dokonane najpó źniej do godziny 12:00 w 
dniu poprzedzaj ącym dzie ń obrad Walnego Zgromadzenia. 

6.  Spółka nie ponosi odpowiedzialno ści za  

(i)  skutki spowodowane brakiem mo żliwo ści skorzystania ze środków 
elektronicznego kontaktowania si ę ze Spółk ą  
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(ii)  za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej pr zez 
uprawnionego do uczestnictwa w formie elektroniczne j,  

(iii)  wszelkie inne skutki spowodowane u życiem przez akcjonariusza 
środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze S półk ą, 
je żeli powy ższe nast ąpiło z przyczyn niezale żnych od Spółki. 

7.  Wraz z pełnomocnictwem w postaci elektronicznej, Ak cjonariusz 
przesyła do Spółki: 

(i)  skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowan y lub skan 
innego dokumentu potwierdzaj ącego umocowanie osób działaj ących 
w imieniu takiego podmiotu, 

(ii)  w przypadku pełnomocników b ędących osobami fizycznymi - skan 
dowodu osobistego, paszportu lub innego urz ędowego dokumentu 
potwierdzaj ącego to żsamość pełnomocnika; 

(iii)  w przypadku innych pełnomocników - skan odpisu z re jestru, w 
którym jest zarejestrowany lub skan innego dokument u 
potwierdzaj ącego umocowanie osób działaj ących w imieniu 
takiego podmiotu. 

8.  W celu weryfikacji wa żności pełnomocnictwa udzielonego w formie 
elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariu sza i 
pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udziele niu 
pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka spraw dza, czy 
zał ączone zostały skany dokumentów  o których mowa w pk t 7 powy żej, 
a tak że, czy zostały zachowane zasady reprezentacji Akcjo nariusza. 

9.  Spółka ma prawo skontaktowa ć si ę bezpo średnio z Akcjonariuszem lub 
pełnomocnikiem w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego 
Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektroniczn ej. 

10.  W przypadku w ątpliwo ści co do prawdziwo ści kopii dokumentów 
okre ślonych w pkt 7 powy żej, Spółka zastrzega sobie prawo do 
żądania od pełnomocnika okazania przy sporz ądzaniu listy obecno ści 
oryginałów lub kopi, potwierdzonych za zgodno ść z oryginałem przez 
podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno ść z oryginałem kopii, 
dokumentów o których mowa w pkt. 7(i) 7(i)- 7(iii).  

11. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza d o Spółki drog ą 
elektroniczn ą powinny by ć zeskanowane do formatu PDF .
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INSTRUKCJA  

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

"ARCTIC PAPER" S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2015 R. 

STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA 
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UCHWAŁA NR 1/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: wyboru przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z  siedzib ą w 

Poznaniu(dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej 

tre ści (dalej: „Uchwała” ): 

 

§ 1 

Wybiera si ę [ ●] na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 2/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: odst ąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego 

Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z  siedzib ą w Poznaniu 

(dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści 

(dalej: „Uchwała” ): 

 

§ 1 

Odst ępuje si ę od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzaj ąc czynno ści 

Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodnicz ącemu Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 3/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: zmiany statutu Spółki 

 

Działaj ąc na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek ha ndlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper  S.A. z siedzib ą w 

Poznaniu (dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej 

tre ści (dalej: „Uchwała” ): 

 

§ 1 

W Artykule 4 statutu Spółki zmienia si ę ust. 4.1 i nadaje mu si ę 

nast ępuj ące brzmienie: 

„4.1 Przedmiotem działalno ści Spółki jest: 

1) Produkcja papieru i tektury (PKD 17.12.Z); 

2) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprz ętu i wyposa żenia (PKD 

33.20.Z); 

3) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); 

4) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); 

5) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z); 

6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w par ę wodn ą, gor ącą wod ę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); 

7) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.0 0.Z); 

8) Sprzeda ż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z); 

9) Sprzeda ż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); 

10) Działalno ść pozostałych agencji transportowych (52.29.C); 

11) Działalno ść zwi ązana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 

62.02.Z); 

12) Działalno ść zwi ązana z zarz ądzaniem urz ądzeniami informatycznymi 

(PKD 62.03.Z); 

13) Działalno ść holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 

14) Wynajem i zarz ądzanie nieruchomo ściami własnymi lub dzier żawionymi 

(PKD 68.20.Z); 

15) Działalno ść firm centralnych (head offices) i holdingów, z 

wył ączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 

16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dzia łalno ści 

gospodarczej i zarz ądzania (PKD 70.22.Z); 

17) Działalno ść w zakresie in żynierii i zwi ązane z ni ą doradztwo 

techniczne (PKD 71.12.Z); 
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18) Wynajem i dzier żawa pozostałych maszyn, urz ądze ń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).” 

 

§ 2 

Upoważnia si ę Rad ę Nadzorcz ą do ustalenia tekstu jednolitego 

zmienionego statutu Spółki, uwzgl ędniaj ącego zmiany wprowadzone 

niniejsz ą Uchwał ą. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia, z zastrze żeniem, że skutek 

prawny w postaci zmiany statutu Spółki o której mow a w § 1 niniejszej 

Uchwały, nast ępuje z chwil ą wpisu zmian do rejestru przedsi ębiorców 

Krajowego Rejestru S ądowego. 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 
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UCHWAŁA NR 4/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na now ą wspóln ą kadencj ę 

 

Działaj ąc na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowy ch 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z  siedzib ą w Poznaniu 

(dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści 

(dalej: „Uchwała” ): 

 

§ 1 

Niniejszym powołuje si ę do Rady Nadzorczej Spółki, na now ą wspóln ą 

kadencj ę, nast ępuj ące osoby: 

- Rolf Olof Grundberg, 

- Rune Ingvarsson, 

- Thomas Onstad, 

- Mariusz Cezary Grendowicz, 

- Dariusz Witkowski, 

- Roger Mattsson. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia 
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Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 

 

 

Oddanie głosu: 

 

__ Z A 

Oddanie głosu: 

 

__ P RZECIW 

 

__ Z GŁOSZENIE 

SPRZECIWU 

Oddanie głosu  

 

__ WSTRZYMUJĘ SI Ę 

Oddanie głosu: 

 

__ WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Liczba akcji: 

_____________ 

Tre ść Sprzeciwu: 

 

 

 

  


