FORMULARZ POZWALAJĄCY NA
WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI BLACK POINT S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH,
zwołanym na dzień 26.06.2019 r.
I. DANE AKCJONARIUSZA:
Imię i nazwisko/Firma

……………………………………………………………………

Adres zamieszkania/Siedziba ……………………………………………………………………
PESEL/Regon

……………………………………………………………………

NIP

……………………………………………………………………

Ilość akcji

……………………………………………………………………
II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………

Adres zamieszkania

……………………………………………………………………

PESEL

……………………………………………………………………

NIP

……………………………………………………………………
III. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:
Uchwała nr 1/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 2/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 3/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 4/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 5/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 6/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………

(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 7/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

Uchwała nr 8/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point
za rok obrotowy 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*

# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 9/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty w roku obrotowym 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 10/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................................... .........
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..................................................................................................... .......
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 11/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 12/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 13/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*

# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 14/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skałeckiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 15/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stawińskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 16/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dirkowi Jenkis
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 17/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie powołania……………………………..na Członka Rady Nadzorczej

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 18/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie powołania……………………………..na Członka Rady Nadzorczej

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*

# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 19/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie powołania……………………………..na Członka Rady Nadzorczej

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 20/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.

w sprawie powołania……………………………..na Członka Rady Nadzorczej

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 21/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie powołania……………………………..na Członka Rady Nadzorczej

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 22/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X
Uchwała nr 23/06/2019 z dnia 26.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego

# głos za …………………………………………(ilość akcji)*
# głos przeciw …………………………………...(ilość akcji)*
# wstrzymuję się ………………………………...(ilość akcji)*
# według uznania pełnomocnika ………………..(ilość akcji)*
# zgłaszam sprzeciw*:
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

