
FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

…………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

…………………………………………………………………
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

…………………………………………………………………
ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica:

Nr lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

…………………………………………………………………
NAZWA PODMIOTU

…………………………………………………………………
NR KRS / NR REJESTRU

…………………………………………………………………
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

…………………………………………………………………
ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica:

Nr lokalu:

Miasto:



Kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią: …………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

…………………………………………………………………
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

…………………………………………………………………
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica:

Nr lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Niniejszym  upoważniam  Pełnomocnika  do  reprezentowania  Akcjonariusza  na  Nadzwyczajnym  Walnym
Zgromadzeniu spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15, lok.
509, 00-195 Warszawa, które zostało zwołane na 29 marca 2016 r. na godz. 11 (dalej „Zgromadzenie”).

Pełnomocnik uprawniony jest  do wykonywania  wszelkich praw w trakcie wyżej  wskazanego Zgromadzenia
wynikających z akcji. 

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: …………………. roku]

……………………………….
Podpis

Załącznik:
1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

Uwaga: Niniejszy formularz nie jest  obowiązkowy i  ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu
pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu. 
Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.



INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA 
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AIRWAY MEDIX S.A.

Z 29 MARCA 2016 R.

Ad. punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia:
Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
niniejszym powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” Inne uwagi

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia:
Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:



Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” Inne uwagi
Liczba akcji:               
……………………
Liczba głosów z akcji:

………………….

Liczba akcji:               
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Ad.   punktu   5 porządku obrad Zgromadzenia:
Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. oraz §22 lit. j) Statutu uchwala co następuje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
postanawia zmienić dotychczasową treść statutu w ten sposób, że

§13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“  Rada Nadzorcza

§13
1. Rada  Nadzorcza  sprawuje  stały  nadzór  nad  działalnością  Spółki  we  wszystkich  dziedzinach  jej

działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych w sposób określony w

ust. 6 – 8.
3. Przewodniczący  i  Wiceprzewodniczący  powoływani  są w sposób określony  w ust.  6  z  tym,  że  jeśli

uprawniony akcjonariusz nie dokona wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub utraci
prawo  do  ich  powołania,  Przewodniczący  lub  Wiceprzewodniczący  zostaną  wybrani  przez  Radę
Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Sekretarza.

4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję.
6. Biovo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000364514), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem

Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo
powołania  i  odwołania  2  (dwóch)  członków  Rady  Nadzorczej,  w  tym  Przewodniczącego  i
Wiceprzewodniczącego.  Oświadczenie  w  przedmiocie  powołania  lub  odwołania  musi  zostać
przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres
siedziby Spółki.



7. Oron  Zachar  wraz  z  Elad  Einav,  tak długo jak  są  akcjonariuszami  Spółki  posiadającymi  łącznie  10
(dziesięć)  procent  w  kapitale  zakładowym  Spółki,  mają  łączne  prawo  powołania  i  odwołania  1
(jednego) członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać
przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres
siedziby Spółki.

8. Dwóch  członków  Rady  Nadzorczej  jest  powoływanych  i  odwoływanych  uchwałą  Walnego
Zgromadzenia.  W  przypadku  niepowołania  członka  Rady  Nadzorczej  przez  uprawnionego
akcjonariusza  w  terminie  30  (trzydziestu)  dni  od  wygaśnięcia  mandatu  członka  Rady  Nadzorczej
powołanego  przez  danego  akcjonariusza  lub  w  przypadku  wygaśnięcia  uprawnienia  danego
akcjonariusza do powołania członka Rady Nadzorczej lub w innym przypadku wygaśnięcia mandatu
członka Rady Nadzorczej, na skutek czego ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum
ustalonego przez Statut,  pozostali  członkowie  Rady  Nadzorczej  mogą dokonać  uzupełnienia  składu
Rady  Nadzorczej.  Mandat  tak  wybranego  członka  Rady  Nadzorczej  wygasa  z  dniem  odbycia
najbliższego Walnego Zgromadzenia.  W składzie Rady Nadzorczej  może równocześnie zasiadać  nie
więcej niż 2 (dwóch) członków wybranych w sposób określony w zdaniu pierwszym. Najbliższe Walne
Zgromadzenie dokonuje  wyboru brakujących członków Rady Nadzorczej z tym, że do dnia podjęcia
uchwały  przez Walne Zgromadzenie  akcjonariusz  uprawniony na podstawie  Statutu może powołać
swojego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja w takim wypadku rozpoczyna się nie wcześniej niż
z momentem zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.”

§21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na
ilość  akcji  reprezentowanych  na  Walnym  Zgromadzeniu,  chyba  że  z  postanowień  Kodeksu  spółek
handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. Wszelkie zmiany Statutu dotyczące ustroju i
funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym trybu jej powoływania i odwoływania, wymagają uprzedniej
zgody Biovo sp. z o. o. (w przypadku gdy ww. podmiot będzie posiadał udział w kapitale zakładowym
Spółki  nie  niższy  niż  20  %)  oraz  uprzedniej  zgody  udzielonej  przez  Oron  Zachar  i  Elad  Einav  (w
przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż
10 %).

§22 lit. d) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §13 ust. 6-8,

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” Inne uwagi

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Ad.   punktu   6 porządku obrad Zgromadzenia:



Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:

§1
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§2.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla
Spółki  zmiany  Statutu  Spółki  objętej  uchwałą  nr  3  niniejszego  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Po dokonaniu rejestracji,  o której mowa w zdaniu
poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” Inne uwagi

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:

§1
Powołuje się Pana/Panią [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla
Spółki  zmiany  Statutu  Spółki  objętej  uchwałą  nr  3  niniejszego  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Po dokonaniu rejestracji,  o której mowa w zdaniu
poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:



Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” Inne uwagi

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:

§1
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§2.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla
Spółki  zmiany  Statutu  Spółki  objętej  uchwałą  nr  3  niniejszego  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Po dokonaniu rejestracji,  o której mowa w zdaniu
poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” Inne uwagi

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:

§1



Powołuje się Pana/Panią [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla
Spółki  zmiany  Statutu  Spółki  objętej  uchwałą  nr  3  niniejszego  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Po dokonaniu rejestracji,  o której mowa w zdaniu
poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” Inne uwagi

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia:
Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie §22 lit. i) Statutu uchwala co następuje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że każdy z członków
Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) brutto za
każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” Inne uwagi

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Liczba akcji:
……………………

Liczba głosów z akcji:
………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)



*) Niepotrzebne skreślić



Uwagi:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza Miejsce i data Podpis


