
Miejscowość ________________ Data _______________ 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. 

 

(dla osoby fizycznej) 

 

Dane Akcjonariusza: 

 

IMIĘ I NAZWISKO :  ___________________________________________________  

 

ADRES:  ____________________________________________________________  

 

Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu):  ________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

E-MAIL: ____________________ TELEFON:  ______________________________  

 

 

Dane Pełnomocnika: 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO :  ___________________________________________________  

 

ADRES:  ____________________________________________________________  

 

Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu):  ________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

E-MAIL: ____________________ TELEFON:  ______________________________  

 

 

 

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do 

reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów 

Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu zwołanym na dzień 29 

czerwca 2012 r. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim 

imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi z akcji Zakładów Urządzeń 

Komputerowych „ELZAB” S.A. w liczbie _________________ zgodnie z imiennym 



zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

wystawionym przez: ________________ o nadanym numerze __________________  

 

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika: 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 

 

________________ 

 

Akcjonariusz 

 

 

 



Miejscowość ________________ Data _______________ 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. 

 

(dla osoby prawnej) 

 

Dane Akcjonariusza: 

 

NAZWA :  ___________________________________________________________  

 

ADRES:  ____________________________________________________________  

 

SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ:  ________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

NR KRS: _______________ REGON: _______________ NIP:  _________________  

 

DANE REJESTROWE PODMIOTU ZAGRANICZNEGO:  ______________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

E-MAIL: ____________________ TELEFON:  ______________________________  

 

 

 

Dane Pełnomocnika: 

 

IMIĘ I NAZWISKO :  ___________________________________________________  

 

ADRES:  ____________________________________________________________  

 

Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu):  ________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

E-MAIL: ____________________ TELEFON:  ______________________________  

 

 

 

Niniejszym udzielam/udzielamy wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi 

pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym 



Zgromadzeniu Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą 

w Zabrzu zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 r. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w imieniu 

Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w liczbie ___________________ 

zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez: _____________________ o nadanym 

numerze  ____________________________________________________________  

 

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika: 

 ___________________________________________________________________  

 

 

 ___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

___________________________                       ___________________________                        

                                 Osoby upoważnione do reprezentowania Akcjonariusza  

 

 



FORMULARZ 

Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 

 

Dane Akcjonariusza: 

 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA:  ___________________________________________  

 

ADRES:  ____________________________________________________________  

 

*SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ: *NR KRS:  _______________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

*REGON: _________________________ *NIP:  _____________________________  

 

*KAPITAŁ ZAKŁADOWY: LICZBA REPREZENTOWANYCH AKCJI ZAKŁADÓW 

URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.  ____________________________  

 

**DANE REJESTROWE PODMIOTU ZAGRANICZNEGO  _____________________  

 

NUMER I WYSTAWCA ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE UCZESTNICTWA W 

WALNYM ZGROMADZENIU  ____________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

E-MAIL: ____________________ TELEFON:  ______________________________  

 

*wypełnia osoba prawna 

**Wypełnia podmiot zagraniczny 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO :  ___________________________________________________  

 

ADRES:  ____________________________________________________________  

 

Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu):  ________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

E-MAIL: ____________________ TELEFON:  ______________________________  

 



Zgodnie z pełnomocnictwem z dnia ___________ udzielonym przez Akcjonariusza 

Pełnomocnikowi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Urządzeń 

Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu w dniu 29 czerwca 2012 roku: 

 

I. w głosowaniu nad: wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Tekst uchwały: 

Projekt 

 
U C H W A Ł A NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

  

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1 

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _________ 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

II. w głosowaniu nad: przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 



wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Tekst uchwały: 

Projekt 
 
 

U C H W A Ł A NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

§ 1 

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki 

w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczony na 

stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2012 r. oraz opublikowany raportem 

bieżącym nr 20/2012 w dniu 1 czerwca 2012 r. 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

i jego zdolności do powzięcia uchwał. 
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2011 oraz przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok 
obrotowy 2011. 

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania Rady 
Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z 
badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, oraz sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok 
obrotowy 2011. 

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i grupy 
kapitałowej Elzab, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i 
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 



8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 
2011. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki w roku 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2011. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej 
z działalności Rady w 2011 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z 
badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz (iii) 
sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2011. 

12. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu podziału zysku za 
rok obrotowy 2011. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. 
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku. 
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady 

Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku. 
16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu 

korporacyjnego w 2011 roku. 
17. Wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

III. w głosowaniu nad: zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2011 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Tekst uchwały: 



Projekt   

 

U C H W A Ł A NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 

 

Działając  na  podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §  2 pkt. 1  Kodeksu Spółek 

Handlowych i § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego 

rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w tym:  

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 

roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.530 tys. złotych; 

c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 

31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 718 tys. złotych oraz 

dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 747 tys. złotych. 

d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku 

do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 

747 tys. złotych; 

e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2011 roku do 31 

grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 

kwotę 3.730 tys. złotych; 

f. informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce 

rachunkowości i inne informacje objaśniające.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



IV. w głosowaniu nad: zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 

2011 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Tekst uchwały: 

Projekt 

 
U C H W A Ł A NR 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok 

obrotowy 2011  

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 

1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu 

z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2011, 

zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 

2011, w tym:  



a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 

grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

65.026 tys. złotych; 

c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 

2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.208 tys. 

złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 2.247 tys. złotych; 

d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 

stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału 

własnego o kwotę 2.333 tys. złotych; 

e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 

stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę 3.990 tys. złotych; 

f. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce 

rachunkowości i inne informacje objaśniające. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

V. w głosowaniu nad: zatwierdzeniem (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności Rady w 2011 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z 

badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz (iii) 

sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 

2011 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

Tekst uchwały: 

Projekt 

 

U C H W A Ł A NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie:  zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

Rady w 2011 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz (iii) 

sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Elzab za rok obrotowy 2011 

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: 

 sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, 

 sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku 2011 oraz z badania sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2011, 

 sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz z badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok 

obrotowy 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

VI. w głosowaniu nad: sposobem podziału zysku za rok obrotowy 2011 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 



 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Tekst uchwały: 

Projekt 

 

UC H W A Ł A NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 

1 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 

2011, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wykazany w rachunku zysków i strat 

zysk netto w wysokości 718.670,32 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy 

Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

VII. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Panu Krzysztofowi 

Urbanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 

2011 r. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 



 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Tekst uchwały: 

Projekt 

 

U C H W A Ł A NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi 

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi 

Urbanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 

okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

VIII.  w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Panu Jerzemu Malokowi 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r.  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

Tekst uchwały: 

Projekt 

 

U C H W A Ł A NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Malokowi z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Malokowi z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 

2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

IX. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Panu Robertowi 

Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka 

Zarządu w 2011 r. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Tekst uchwały: 



Projekt 

 

U C H W A Ł A NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Tomaszewskiemu 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi 

Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki 

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 13 kwietnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

X. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Panu Januszowi Krupie 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Tekst uchwały: 



Projekt 

 

U C H W A Ł A NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Krupie z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Krupie z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 13 

kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

XI. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Panu Zbigniewowi 

Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 

2011 r. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Tekst uchwały: 



Projekt 

 

U C H W A Ł A NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Stanasiukowi 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi 

Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki 

w okresie od 13 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

XII. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi 

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2011 r. 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Tekst uchwały: 

 

Projekt 

 

U C H W A Ł A NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi z wykonania 

przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi 

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 

1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

XIII. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Panu Jackowi Papajowi z 

wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Spółki w 2011 r.  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

Tekst uchwały: 

Projekt   

 
U C H W A Ł A NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania 

przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Spółki w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 

grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

XIV. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Panu Bogusławowi Łatce z 

wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki w 2011 r.  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



Tekst uchwały: 

Projekt   

 
U C H W A Ł A NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Łatce z wykonania 

przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

Spółki w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, Panu Bogusławowi Łatce z wykonania przez niego obowiązków 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 

grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

XV. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi 

z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki 

w 2011 r.  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Tekst uchwały: 

Projekt   

 
U C H W A Ł A NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania 

przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 

2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków 

Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 

roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

XVI. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Jackowi Pulwarskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 

2011 r.  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



Tekst uchwały: 

Projekt   

 
U C H W A Ł A NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pulwarskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, Panu Jackowi Pulwarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

XVII. w głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Jerzemu Popławskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 

2011 r.  

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały: 

 

 ___________________________________________________________________  

 

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję  

za, przeciw, wstrzymuję się od głosu * 

 

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale: 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Tekst uchwały: 

Projekt   

 
U C H W A Ł A NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Popławskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, Panu Jerzemu Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 

roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________  

 

Podpis Akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza 

 


