Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
[ ], [ ] [ ] 2022 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2022 ROKU
Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:
•

identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

•

oddanie głosu,

•

złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,

•

zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą
głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały
podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZ”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w
rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się,
że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez
akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji
sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie
reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę
akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie
wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę
pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w
jego wynikach.
Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem
oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Mabion S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z
instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez
pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.
W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Mabion S.A. lub Przewodniczącemu WZ.
Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZ
najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być
głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZ Mabion S.A. o oddaniu głosu przy
wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych
w głosowaniu nad daną uchwałą.
Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZ.
Mabion S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od
projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu
uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w
rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.
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PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2022 ROKU
Ja, niżej podpisany/a _________________________________ (imię i nazwisko), legitymujący/a się
________________________
(rodzaj
i
numer
dokumentu
tożsamości),
wydanym
przez
________________________________________, zamieszkały/a pod adresem ___________________________, posiadający
e-mail ____________________, numer telefonu _________________________, oświadczam, że jestem akcjonariuszem
spółki Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, uprawnionym z _________________ (słownie:
____________) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, i
niniejszym upoważniam:

do wyboru:
a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*
Pana/Panią
______________________________
(imię
i
nazwisko),
legitymującego/ą
się
_______________________________
(rodzaj
i
numer
dokumentu
tożsamości),
wydanym
przez
____________________________, zamieszkałego/ą pod adresem _____________________________, posiadającego/ą
e-mail _____________________, numer telefonu ________________.
b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*
_____________________________________________ (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w ________________________,
adres _________________________________, wpisaną do ________________________________ pod numerem
_________________________, e-mail ________________________.

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca
2022 r. w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali K1B, znajdującej się na terenie
Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L.
Grohmana), a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z __________
(słownie: _____) akcji/ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania
pełnomocnika.*
Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

__________________________
(imię i nazwisko)
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DO:

__________________________________________________

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim,
zwołanym na dzień 21 czerwca 2022 roku, godzina 11:00,
w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali K1B,
znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana).

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera __________________ na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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Projekt uchwały

Uchwała nr 2/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego
Zgromadzenia:
1)

Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2)

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3)

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)

Przyjęcie porządku obrad.

5)

Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok
obrotowy 2021.

6)

Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego wyniki oceny
sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

7)

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2021.

8)

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

9)

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
11)

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zarządu

Spółki

absolutorium

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2021.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana
§ 6 Statutu Spółki).
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 17, § 21, § 22 i § 25 Statutu Spółki).
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2021.
18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki.
19) Wolne wnioski.
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20) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____
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Projekt uchwały

Uchwała nr 3/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.,
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu
1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne

Strona 6 z 36

❑ WEDŁUG UZNANIA
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Projekt uchwały

Uchwała nr 4/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
1.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za
rok obrotowy 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące w
szczególności:
a.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 237 tysięcy zł.

b.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 903 tysięcy zł.

c.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 46 312 tysięcy zł.

d.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 130 701 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień
31 grudnia 2021 roku w kwocie 53 313 tysięcy zł.

e.

Informację dodatkową;

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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Projekt uchwały
Uchwała nr 5/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2021 rok
1.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
Mabion S.A. za 2021 rok, na które składa się m.in.:
a.

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok;

b.

ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

c.

ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;

d.

ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;

e.

ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego;

f.

ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków
informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w regulaminie giełdy i przepisach
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych

g.

ocena zasadności wydatków poniesionych przez spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji
charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;

h.

informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;

i.

rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom
Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
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Projekt uchwały

Uchwała nr 6/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 roku
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się
w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1 903 385,37 zł zostaje
przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne

Strona 9 z 36

❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____
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Projekt uchwały

Uchwała nr 7/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 8/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Jarosowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 9/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi
z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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absolutorium

❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 10/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 11/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dirkowi Krederowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne

Strona 14 z 36

❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 12/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 13/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 14/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietrusze absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 15/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 16/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davidowi Johnowi Jamesowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 17/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Wośko absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 18/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 19/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 20/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 21/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 22/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zofii Szewczuk absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 23/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2021 rok
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie
opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A.
za 2021 rok, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/V/2022 z dnia 19 maja 2022 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 24/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki
(zmiana § 6 Statutu Spółki)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim („Spółka”), działając na
podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 17 ust. 1
lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„§6
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są:
−

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD
72.19.Z);

−

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);

−

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);

−

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);

−

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);

−

Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z);

−

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);

−

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);

−

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

−

Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);

−

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);

−

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);

−

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);

−

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);

−

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);

−

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.73.Z);

−

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.74.Z);
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−

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.75.Z);

−

Reklama (PKD 73.1);

−

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);

−

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim (PKD 77.40.Z);

−

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);

−

Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);

−

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

−

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
46.12.Z);

−

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
(PKD 46.14.Z);

−

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);

−

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);

−

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);

−

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);

−

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.78.Z);

−

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD
47.99.Z);

−

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

−

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

−

Pozostała działalność wspomagająca
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

−

Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);

−

Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);

−

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);

−

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);

−

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);

−

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);

−

Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).”

prowadzenie

działalności

przemysłowych (PKD

gospodarczej,

gdzie

indziej

§2
1.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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Projekt uchwały

Uchwała nr 25/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 17, § 21, § 22 i § 25 Statutu Spółki)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim („Spółka”), działając na
podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 17 ust. 1
lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

1.

Zmienia się § 17 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy;
podział zysków i pokrycie strat;
udzielanie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków;
podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;
łączenie się Spółki z innymi podmiotami;
podział i przekształcenie Spółki;
rozwiązanie Spółki;
uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami prawa”

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.

Zmienia się § 21 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
a także nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów w Spółce”
3.

Zmienia się § 22 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu
na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna:
a)

raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
i.

informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z członków
Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród
nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w
kontekście jej różnorodności,

ii.

podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
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iii.

ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z
informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące
raportowania i działalności operacyjnej,

iv.

ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków
informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu
dokonania tej oceny,

v.

ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji
charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. jeśli takowe miały
miejsce

vi.

informację na temat realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej,
w tym realizacji celów;

b)
4.

rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”

Zmienia się § 25 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady
Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21. Przewodniczącego każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza.
Funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu nie może sprawować Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

§2
1.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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Projekt uchwały

Uchwała nr 26/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki,
uchwala, co następuje:
§1

1.

Zmienia się § 1 ust. 2 Regulaminu Walnego w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego
Regulaminu. Z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz niniejszego
Regulaminu, Walne Zgromadzenie umożliwia stosowanie zasad Dobrych Praktyk, w jak najszerszym zakresie,
przez wszystkich adresatów tych zasad, przy uwzględnieniu zasad: proporcjonalności i adekwatności.”
2.

Zmienia się § 1 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:

„Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

3.

KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
Regulamin – należy prze to rozumieć niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki;
Spółce – należy przez to rozumieć spółkę Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim;
Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
Uczestniku Zgromadzenia – należy przez to rozumieć uprawnianego z akcji na okaziciela, akcji
imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnika i użytkownika, któremu przysługuje prawo głosu;
Przewodniczącym – należy przez to rozumieć osobę wybraną na stanowisko przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Spółki.
Dobrych Praktykach – należy przez to rozumieć „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, w
brzmieniu uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.”

Zmienia się § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:
„§ 3
1.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu).

2.

Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na
okaziciela i akcji imiennych.
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3.

Akcje dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli w okresie od ogłoszenia o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

5.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Uczestnicy Zgromadzenia wykonują swoje uprawnienia w sposób
nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy Zgromadzenia powinni przybywać na Walne
Zgromadzenie przygotowani.

6.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby
pełnomocników.

7.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co
innego wynika z treści pełnomocnictwa.

8.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

9.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
każdego akcjonariusza.

10. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
11.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
rachunków.

12.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej,
likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki,
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

13. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 12, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza.
14. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15.

Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne,
jeśli informacja o tym fakcie zostanie przekazana Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej w
terminie wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, na adres wskazany w ogłoszeniu o
Walnym Zgromadzeniu;

16. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być
proporcjonalne do celu.
17.

Przepisy § 3 ust. od 14 do 16 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

18. Poza uprawnionymi akcjonariuszami w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
a.

członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
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b.

doradcy lub eksperci zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub
dopuszczeni do udziału przez Przewodniczącego,

c.

notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,

d.

osoby zapewniające techniczną obsługę Walnego Zgromadzenia,

e.

przedstawiciele mediów chyba, że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby
narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod
głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po podpisaniu listy obecności zgodnie z § 6
Regulaminu,

f.

inne osoby, za zgodą Walnego Zgromadzenia.

19. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w
zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać
jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki”.
4.

Zmienia się § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:

„Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone także, jeśli nie były umieszczone w porządku obrad.
W celu ułatwienia Uczestnikom Zgromadzenia głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty
uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym
powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentów przedstawianych Walnemu
Zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
następuje na żądanie Uczestnika lub Uczestników Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zwraca się o
przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez
akcjonariusza lub akcjonariuszy.”

§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, którego treść
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 27/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, deklaruje, że Walne Zgromadzenie, działając w ramach
przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW
2021”, w brzmieniu uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia
i Akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Mabion
S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą
fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały

Uchwała nr 28/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych w trakcie dzisiejszego, tj.
odbywającego się dnia 21 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

❑ PRZECIW
❑ ZA

❑WSTRZYMUJĘ SIĘ
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Liczba akcji: ____

Inne

[miejscowość], dnia [ ] [ ] 2022 roku
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❑ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: ____

