
 

 

        

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

 

 

FORMULARZ 
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

 

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 27 września 2018 

r. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 

Warszawa. 

 

I. DANE AKCJONARIUSZA 

…………………………………………. 

(imię i nazwisko Akcjonariusza) 

adres: …………………..……………… 

PESEL/REGON/KRS ………………... 

 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA 

A…………………………………….…  

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika) 

adres: ……………………………..…... 

PESEL/REGON/KRS ………………... 

 

B……………………………………… 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika) 

adres: …………………..……………… 

PESEL ………………………………... 

 

___________________, __________ 2018 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 



 

 

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

 

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ: 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki …………………….. . 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

 

 



 

 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017/2018. 

7. Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt 

Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w 

sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych 



 

 

 

 

(jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018. 

8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 

2017/2018. 

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso 

S.A. za rok obrotowy 2017/2018. 

10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. 

za rok obrotowy 2017/2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2017/2018. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium 

z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium 

z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady 

Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej. 

19. Zamknięcie obrad. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

 



 

 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące 

osoby: 

- …………………….. , 

- ……………………. , 

- …………………….. . 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 



 

 

 

 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 

53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim 

rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić 

przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. 

za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. obejmujące 

zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 

 



 

 

 

 

 sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2018 r., które po 

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 651 253 000 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden 

milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 

 sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 

kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące stratę netto 3 290 000 zł (trzy miliony 

dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), 

 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 

marca 2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 3 290 000 zł (trzy miliony 

dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), 

 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 

2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 89 591 000 zł (osiemdziesiąt 

dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy), 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 



 

 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 

2018 r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 

1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej 

Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 

rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. obejmujące zweryfikowane przez 

biegłego rewidenta: 

 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2018 r., 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 828 715 000 zł (osiemset dwadzieścia 

osiem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych), 

 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 

r. do 31 marca 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 646 000 zł (sześć milionów 

sześćset czterdzieści sześć tysięcy), 

 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 

marca 2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 7 279 000 zł (siedem 

milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), 

 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 

2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 95 176 000 zł 

(dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy), 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia. 

 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 



 

 

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 

Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 

2018 r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 

53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim 

rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić 

przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 

Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 

31 marca 2018 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 



 

 

 

 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2017/2018 

 

Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 

 

§ 1 

Stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. w 

wysokości 3 290 000 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywa się z kapitału 

zapasowego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 

 

 

 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 



 

 

 

 

Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków związku 

z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 20 września 2017 

r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 

 



 

 

 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Udziela się Panu Piotrowi Andrzejowi Podłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 

związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 15 

listopada 2017 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 



 

 

 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Udziela się Panu Jarosławowi Jerzemu Orlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 

związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 31 

marca 2018 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 



 

 

 

 

        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Udziela się Panu Bastianowi Ringhardt absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem 

przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 



 

 

 

 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. 

w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 



 

 

 

 

        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Pani Ewie Podgórskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium 

z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 19 marca 2018 r. w roku 

obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 

 

 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 



 

 

 

 

Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. 

w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. 



 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Tomaszowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 16 maja 2017 r. 

w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

 

 



 

 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Karolowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. 

w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 



 

 

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. w 

roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

 



 

 

 

 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Panu Karolowi Sowie – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 23 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. w roku 

obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: 



 

 

 

 

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje: 

1. zmienia się § 8 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące 

brzmienie: 

„Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia 

Rady Nadzorczej winny zostać wysłane pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej 

uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej.” 

 

2. zmienia się § 8 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie: 

 

„Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: (i) zatrudnienie, zmianę 

warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer, którego zadaniem jest 

opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i 



 

 

 

 

zasad ładu korporacyjnego oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności, (ii) zatrudnienie, 

zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Dyrektorem Działu Audytu 

Wewnętrznego, którego zadaniem jest implementacja, prowadzenie oraz monitorowanie 

procesu audytu wewnętrznego. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer oraz Dyrektor 

Działu Audytu Wewnętrznego składają raporty Radzie Nadzorczej Spółki”. 

 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą rejestracji 

odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 



 

 

 

 

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę 

Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu 

przyjęte uchwałą Nr [●]/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 

 

 



 

 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Kredyt Inkaso S.A. postanawia się dokonać zmiany 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że § 1 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Spółka powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 

 



 

 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Kredyt Inkaso S.A. postanawia się dokonać zmiany 

Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane pocztą 

elektroniczną wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem 

posiedzenia, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. 

Zawiadomień można dokonywać również w inny sposób za zgodą adresata.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej 

 

Działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się mandat Pana Marcina Okońskiego jako osoby dokooptowanej do składu Rady 

Nadzorczej obecnej kadencji. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 



 

 

 

 

UCHWAŁA Nr …/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2018 r. 

 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią ........................ . 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

   O Za    O Przeciw 

   O Zgłoszenie sprzeciwu 

 

   O Wstrzymuje się 

Liczba akcji: 

 

Liczba akcji: Liczba akcji: 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Pełnomocnika) 
 

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: 

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

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

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

 

 

___________________, __________ 2018 r. 
        (miejscowość)             (data) 

___________________________________ 

     (podpis Akcjonariusza) 
 


