
„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ 
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VRG SPÓŁKA 
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 MARCA 2021 ROKU” 

• Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w 
celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. z 
siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 17 marca 2021 roku. 

• Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji 
Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności 
instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.  

• Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. 

• Niniejszy formularz umożliwia: 

a)  w części I identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,  

b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu 
głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik 

• Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia 
rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu 
przez pełnomocnika.  

• W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest 
wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować 
„za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik 
uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.  

• Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się 
każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli. 

• Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów 
uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości 
co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu 
postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 



CZĘŚĆ I.  

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA  

 

PEŁNOMOCNIK: _______________________________________________________________  
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika) 

 
__________________________________________________________________________________________ 
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) 
 
  
__________________________________________________________________________________________ 
(NIP, PESEL/ REGON) 
 
 
 
AKCJONARIUSZ: ______________________________________________________________  

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(NIP, PESEL/ REGON) 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ II. 

 
INSTRUKCJA  

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie  

zwołanym na dzień 17 marca 2021 r. na godz. 12:00  
 

Uchwała nr 01/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 

z dnia 17 marca 2021 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego 
Zgromadzenia Panią/Pana _____________. 

 

Projekt  
Uchwała nr 01/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  
  

o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

 

Uchwała nr 02/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 

z dnia 17 marca 2021 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad  

 
Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje niniejszym następujący porządek 
obrad Walnego Zgromadzenia:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 



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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kolańskiego 
zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r. 

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwały powołującej członka Rady 

Nadzorczej.  
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obowiązku zwołania posiedzenia Rady 

Nadzorczej Spółki.  
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie braku odesłania głosu przez członka Rady 

Nadzorczej Spółki w zarządzonym głosowaniu.  
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udziału w głosowaniu przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej 

Spółki.  
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia katalogu czynności, dla 

których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.  
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dysponowania budżetem określonym 

przez Walne Zgromadzenie.  
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy.  
15.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki.  
16.  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.  

 

 

Projekt  
Uchwała nr 02/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad   
  

o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

 

Uchwała nr 03/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 

z dnia 17 marca 2021 roku 



w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kolańskiego zgodnie z uchwałą Rady 
Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie 
paragrafu 22 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 
stycznia 2021 r. kooptację Pana Mateusza Kolańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją 
złożoną przez Pana Ernesta Podgórskiego. 
  

 

Projekt 
Uchwała nr 03/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kolańskiego zgodnie z uchwałą 
Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r.  

  
o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

 

Uchwała nr 04/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 

z dnia 17 marca 2021 roku 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki  

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ________. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Projekt 
Uchwała nr 04/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki   



  
o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

 

Uchwała nr 05/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 

z dnia 17 marca 2021 roku 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana 
__________________. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Projekt 
Uchwała nr 05/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 
  
  

o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   



 

 

Uchwała nr 06/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 

z dnia 17 marca 2021 roku 
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z 

siedzibą w Krakowie 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym postanawia wprowadzić 
następujące zmiany w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą 
w Krakowie przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 r. („Polityka 
Wynagrodzeń”): 

 
1.  pkt. III.1. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie: 

„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub pełnią swoje funkcje na 
podstawie uchwały o powołaniu. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie 
miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie 
składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. 
Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w 
tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych. 

(..).”  

2. W pkt. III.2.1. pkt. 1 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie: 

„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określane jest w Umowie o pracę lub w uchwale o powołaniu do 
Zarządu lub odrębnej uchwale o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.” 

 

3. W pkt. III.2.2. pkt. 4) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie: 
 
„Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznawane jest indywidualnie Członkowi Zarządu za dany rok 
obrotowy na podstawie stosunku pracy lub w ramach wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.”  

 

4. W pkt. III.2.3. Polityki Wynagrodzeń akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia 
pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12 -  miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie 
zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. 
Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Pracodawcę.” 

 

 



Projekt  
Uchwała nr 06/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA 
z siedzibą w Krakowie 

 
  

o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

 
Uchwała nr 07/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwały powołującej członka Rady Nadzorczej 

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:  

1)  w §17 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określić jego funkcję w Radzie 
Nadzorczej, w szczególności funkcję Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.”.  

2)  §18 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę 
potrzeby także Sekretarza Rady. 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. W przypadku braku określenia funkcji członków Rady Nadzorczej w uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada 
Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także 
Sekretarza Rady.”  

§2 



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Projekt  
Uchwała nr 07/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwały powołującej członka Rady Nadzorczej 
 

  
o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

  

Uchwała nr 08/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  

z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obowiązku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki 

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:  

1) §19 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady 
Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady 
Nadzorczej zawartego we wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.”  

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady 
Nadzorczej, które powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku Zarządu lub 
członka Rady Nadzorczej z żądaniem zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”.  



§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

 

Projekt  
Uchwała nr 08/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obowiązku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki 

 
 

  
o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

 

Uchwała nr 09/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  

z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie braku odesłania głosu przez członka Rady Nadzorczej Spółki w 
zarządzonym głosowaniu 

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:  

1) §20 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:  

„3. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały 
przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za 
uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej 



podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany 
przez członka Rady jego adres do doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.”  

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały 
przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za 
uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej 
podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany 
przez członka Rady adres do doręczeń, oznacza brak woli udziału w zarządzonym głosowaniu”.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

 

Projekt  
Uchwała nr 09/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie braku odesłania głosu przez członka Rady Nadzorczej 
Spółki w zarządzonym głosowaniu 

 
  

o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

 

Uchwała nr 10/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  

z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udziału w głosowania przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§1 



Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:  

1) §20 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:  

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku 
uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość) przy udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku 
równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej.”  

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku 
uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość) przy udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku 
równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. W przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przez udział w głosowaniu rozumie się 
odesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego projektu uchwały w terminie, o którym mowa w §20 
ust. 3.”.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 

Projekt  
Uchwała nr 10/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udziału w głosowania przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

 
  

o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

  



Uchwała nr 11/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  

z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:  

1) §20 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:  

„7. Rada Nadzorcza może uchwalać, zmieniać, uchylać swój regulamin określający tryb jej działania.”  

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„7. Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie. W przypadku nieuchwalenia regulaminu 
Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. Rada 
Nadzorcza może zmieniać, uchylać swój regulamin określający tryb jej działania. Regulamin uchwalony przez 
Walne Zgromadzenie nie może być zmieniony przez Radę Nadzorczą.”.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Projekt  
Uchwała nr 11/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 

 
 
  

o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 



 

Uchwała nr 12/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  

z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia katalogu czynności, dla których wymagana jest zgoda 
Rady Nadzorczej Spółki 

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:  

1) §21 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:  

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody 
Rady Nadzorczej. Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”  

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Podjęcie poniższych czynności wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:  
a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;  
b) zatwierdzenie projektu budżetu Spółki oraz istotnych zmian w już przyjętym budżecie Spółki;  
c) zawieranie umów kredytu lub umów pożyczki;  
d) obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek.  
Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  
 

2)  w §21 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„4. Wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał zgromadzenia wspólników lub 
uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w 
charakterze wspólnika lub akcjonariusza, wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały w 
następujących sprawach:  
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz 

sprawozdań zarządu z działalności spółki i jej grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy; 
b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;  
c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;  
d) powoływanie i odwoływanie członków organów spółki oraz ustalanie liczby członków tych organów; 
e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem 

pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych;  

f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo umowy spółki, w tym zmianie przedmiotu działalności 
spółki oraz podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego; 

g) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów lub akcji i warunków tego umorzenia;  
h) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej 

części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 
i) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości spółki; 
j)  ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki; 
k) połączenie, podział lub przekształcenie; 
l) rozwiązanie Spółki.”.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 



 

Projekt  
Uchwała nr 12/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia katalogu czynności, dla których wymagana 
jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki 

 
 

  
o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

 

Uchwała nr 13/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  

z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dysponowania budżetem przez Radę Nadzorczą Spółki 

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:  

1) w §22 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

„6. Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do dnia 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego 
roku obrotowego. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej projekt budżetu Spółki nie później niż do dnia 30 
listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki 
we wskazanym terminie, Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu 
Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego budżetu Spółki, które powinny być 
rozpatrzone przez Zarząd w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany 
projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Rada 
Nadzorcza może dysponować budżetem określonym przez Walne Zgromadzenie, w ramach którego powinna 
mieć zapewnioną obsługę prawną.”.  

§2 



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.  

 

Projekt  
Uchwała nr 13/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dysponowania budżetem przez Radę Nadzorczą Spółki 

 
 

  
o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   

 

 

Uchwała nr 14/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  

z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§1 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:  

1) §30 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:  

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 
2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat; 
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;  
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 
5) zmiana Statutu Spółki; 
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 
7) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki; 
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;  



9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o 
których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; 

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 
Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;  

11) umarzanie akcji.”  

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: 
1)  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 
2)  powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat; 
3)  uchwalenie budżetu Rady Nadzorczej Spółki; 
4)  udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;  
5)  zmiana przedmiotu działalności Spółki; 
6)  zmiana Statutu Spółki; 
7)  podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 
8)  połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki; 
9)  rozwiązanie i likwidacja Spółki; 
10)  emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o 

których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; 
11)  wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 
12)  umarzanie akcji; 
13)  udzielanie zgody na rozporządzanie przysługującymi Spółce udziałami lub akcjami o wartości 

przekraczającej 25.000.000 złotych, w tym także poprzez ich zastawienie lub ustanowienie innego 
ograniczonego prawa rzeczowego, z wyjątkiem rozporządzania na rzecz spółek należących do Grupy 
Kapitałowej.”.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Projekt  
Uchwała nr 14/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy 

 
 

  
o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 



 
o  inne:   

 

  

Uchwała nr 15/03/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  

z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 
5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
uwzględniającego zmiany przyjęte na podstawie powyższych uchwał podjętych przez Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

  

 

Projekt  
Uchwała nr 15/03/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 17 marca 2021 roku 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 
 

  
o  za 
 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

  
o  przeciw 
 
o  zgłoszenie 

 sprzeciwu 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
 o  wstrzymujące   

  się 
 
 
 
 
Liczba akcji: 
_______________ 

 
  o  według uznania 

   pełnomocnika 
 
 
 
 

Liczba akcji: 
_______________ 

 
o  inne:   



 

 


