
Formularz do wykonywania głosu  
przez pełnomocnika 

 
Uchwała nr 1 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu 

z 8 sierpnia 2018 r. 
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

 
„§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie 
GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera [●] na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 8 sierpnia 2018 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 
 
Sposób oddania głosu: 
Za: ……………….. (ilość głosów) 
Przeciw: ……………..(ilość głosów) 
Wstrzymujących się: ……………(ilość głosów) 
Według uznania pełnomocnika: ……………(ilość głosów) 
Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika: 
……………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: 
……………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Uchwała nr 2 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu 
z 8 sierpnia 2018 r. 

o zatwierdzeniu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
 

„§ 1 
Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący 
porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki: 

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;  

2. wybór przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;  

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał; 

4. przyjęcie porządku obrad;  

5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL 
COSMED S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r.; 

6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017;   

7. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  
 
Sposób oddania głosu: 
Za: ……………….. (ilość głosów) 
Przeciw: ……………..(ilość głosów) 
Wstrzymujących się: ……………(ilość głosów) 
Według uznania pełnomocnika: ……………(ilość głosów) 
Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika: 
……………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: 
……………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



Formularz do wykonywania głosu  
przez pełnomocnika 

 
Uchwała nr 3 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu 

z 8 sierpnia 2018 r. 
o uchyleniu uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A.  

z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r. 
 

„§ 1 
Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, uchyla uchwałę nr 21 
zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 
2017 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 
 
Sposób oddania głosu: 
Za: ……………….. (ilość głosów) 
Przeciw: ……………..(ilość głosów) 
Wstrzymujących się: ……………(ilość głosów) 
Według uznania pełnomocnika: ……………(ilość głosów) 
Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika: 
……………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: 
……………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Uchwała nr 4 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu 
z 8 sierpnia 2018 r. 

o pokryciu straty za 2017 r. 
 

„§ 1 
Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, postanawia iż 
strata netto za rok 2017 w kwocie 58 498 230,75 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt 
osiem tysięcy dwieście trzydzieści i siedemdziesiąt pięć setnych) złotych zostanie pokryta w całości 
z kapitału zapasowego. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  
 
Sposób oddania głosu: 
Za: ……………….. (ilość głosów) 
Przeciw: ……………..(ilość głosów) 
Wstrzymujących się: ……………(ilość głosów) 
Według uznania pełnomocnika: ……………(ilość głosów) 
Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika: 
……………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały: 
……………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


