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Formularz	instrukcji	głosowania	 
pozwalający	na	wykonywanie	prawa	głosu	przez	pełnomocnika	według	instrukcji	

akcjonariusza	 
na	Nadzwyczajnym	Walnym	Zgromadzeniu	SMS	Kredyt	Holding	S.A.,	zwołanym	na	

dzień	16.04.2021	r.	 
	 
	 

I. DANE	AKCJONARIUSZA:		 
	 
Imię	i	nazwisko/Firma	………………………………………		 
	 
Adres	zamieszkania/Siedziba	…………………………….		 
	 
PESEL/Regon	……………………………………………………	 
		 
NIP	……………………………………………………………………		 
	 
Liczba	akcji	……………………………………………………….	 
		 
Ilość		głosów……………………………………………………….	 
	 
	 
II. DANE	PEŁNOMOCNIKA:		 
	 
Imię	i	nazwisko	………………………………………………...	 
	 
Adres	zamieszkania	………………………………………….	 
		 
PESEL	……………………………………………………………..	 
		 
NIP	……………………………………………………………………		 
	 
III. OBJAŚNIENIA:		 
	 
Niniejszy	 instrukcja	 została	 sporządzona	 na	 podstawie	 projektu	 uchwał	 na	 Nadzwyczajne	 Walne	
Zgromadzenie	spółki	SMS	Kredyt	Holding	S.A.	planowanego	na	dzień	16.04.2021	r.		 
Instrukcję	 dla	 pełnomocnika	 należy	 wypełnić	 tylko	 w	 przypadku,	 gdy	 udzielone	 pełnomocnictwo	
zobowiązuje	pełnomocnika	do	głosowania	zgodnie	z	instrukcją	(a	nie	według	uznania	pełnomocnika).		 
	 
Akcjonariusze	 proszeni	 są	 o	 wydanie	 instrukcji	 poprzez	 wstawienie	 „X”	 w	 odpowiedniej	 rubryce.		
W	przypadku	gdy	dane	pole	nie	jest	uzupełniane,	miejsca	wykropkowane	należy	przekreślić.		 
	 
W	 przypadku,	 gdy	 Akcjonariusz	 chce	 głosować	 odmiennie	 z	 posiadanych	 akcji,	 powinien	 wskazać		
w	odpowiednim	miejscu	liczbę	akcji	oraz	ilość	głosów,	z	których	pełnomocnik	ma	głosować	„za”,	„przeciw”	
lub	„wstrzymać		się	od	głosu”.		 
	 
W	przypadku	braku	wskazania	liczby	akcji	uznaje	się,	z	e	pełnomocnik	uprawniony	jest	do	głosowania	we	
wskazany	sposób	ze	wszystkich	akcji	posiadanych	przez	Akcjonariusza.		 
	 
W	żadnym	przypadku	suma	akcji	Spółki,	których	dotyczyć	będzie	instrukcja	co	do	odmiennego	głosowania	z	
posiadanych	akcji	nie	może	przekroczyć	liczby	wszystkich	akcji	Spółki	posiadanych	i	zarejestrowanych	przez	
Akcjonariusza	na	Nadzwyczajnym	Walnym	Zgromadzeniu.		 
		
	
 
	 



Załącznik	nr	do	4		 
Formularz	instrukcji	głosowania	przez	pełnomocnika	na	NWZA	SMS	Kredyt	Holding	S.A.	w	dniu	16.04.2021	roku		 
  
IV.	INSTRUKCJA	GŁOSOWANIA:	 

  
Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 16.04.2021 roku 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, 
uchwala, co następuje: 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia wybiera …………………. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 

  
Głosowanie:	 

0 Za	………………………………………….………….		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)	 

0 Przeciw	……………………….……………………		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

0 Wstrzymuję	się	………………………………...		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

W	przypadku	głosowania	przeciw	Uchwale	nr	1,	Akcjonariusz	może	poniżej	wyrazić	 sprzeciw	z	prośbą	o	
wpisanie	do	protokołu.	 

Treść	sprzeciwu*:		 

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

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	1.	 

Treść	instrukcji*:		 

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

____________________________	
(podpis	Akcjonariusza)		 
*	w	przypadku	niewyrażania	sprzeciwu/braku	instrukcji,	miejsca	wykropkowane	należy	przekreślić.	  

 
***  

 

Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 16.04.2021 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, 
uchwala, co następuje: 

§1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu 

podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 
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Głosowanie:	 

0 Za	………………………………………….………….		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)	 

0 Przeciw	……………………….……………………		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

0 Wstrzymuję	się	………………………………...		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

W	przypadku	głosowania	przeciw	Uchwale	nr	2,	Akcjonariusz	może	poniżej	wyrazić	 sprzeciw	z	prośbą	o	
wpisanie	do	protokołu.	 

Treść	sprzeciwu*:		 

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

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	2.	 

Treść	instrukcji*:		 

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

____________________________	
(podpis	Akcjonariusza)		 
*	w	przypadku	niewyrażania	sprzeciwu/braku	instrukcji,	miejsca	wykropkowane	należy	przekreślić.	  

	 

***  
 

Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 16.04.2021 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje 
porządek obrad w brzmieniu następującym: 
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 
5) Przyjęcie porządku obrad. 
6) Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;  

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 podjętej przez ZWZA w dniu 14.08.2020 r. 
11) Wolne głosy i wnioski. 
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 
	

Głosowanie:	 

0 Za	………………………………………….………….		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)	 

0 Przeciw	……………………….……………………		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

0 Wstrzymuję	się	………………………………...		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 
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W	przypadku	głosowania	przeciw	Uchwale	nr	3,	Akcjonariusz	może	poniżej	wyrazić	 sprzeciw	z	prośbą	o	
wpisanie	do	protokołu.	 

Treść	sprzeciwu*:		 

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

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	3.	 

Treść	instrukcji*:		 

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

____________________________	
(podpis	Akcjonariusza)		 
*	w	przypadku	niewyrażania	sprzeciwu/braku	instrukcji,	miejsca	wykropkowane	należy	przekreślić.	  

 
***  
	

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 16.04.2021 roku 

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 
kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: 

§1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego lub kilku kolejnych 
podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy 
złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii 
(„kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do 
wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostaje udzielone na okres do dnia 31 
grudnia 2023 roku; 

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego 
określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą̨ być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. 
Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

5. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych 
uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych; 

6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków 
własnych Spółki; 

7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu 
kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 

8. Uchwała Zarządu ustalająca cenę̨ emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga 
zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie może 
być niższa niż 80 % (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w 
okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę̨ Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.  

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych 
Spółki. 

10. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji 
Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału 
zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; 

11. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:  
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1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii; 
2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego; 
3) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego, 
4) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;  
5) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po 

uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 9, 
6) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu 

wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku 
z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi 
tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału 
zakładowego w Statucie Spółki, 

7) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisje usługową lub innych umów zabezpieczających 
powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, 

8) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach: 
- dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem 
postanowień przepisów prawa; 

- ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem 
postanowień przepisów prawa. 

12. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza 
uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania 
przez Zarząd z tego upoważnienia. 

§2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia treść §6a 
Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 6a 
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku 

podwyższeń o kwotę nie większą niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie 
więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii („kapitał docelowy”) z 
zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do 
wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostaje udzielone na okres do dnia 31 
grudnia 2023 roku; 

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego 
określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą̨ być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. 
Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

5. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych 
uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych; 

6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków 
własnych Spółki; 

7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu 
kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 

8. Uchwała Zarządu ustalająca cenę̨ emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga 
zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie może 
być niższa niż 80 % (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w 
okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę̨ Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.  

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych 
Spółki. 

10. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji 
Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego 
dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego; 

11. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:  
1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii; 
2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego; 
3) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego, 
4) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;  
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5) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po 
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 9, 

6) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu 
wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku 
z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi 
tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału 
zakładowego w Statucie Spółki, 

7) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisje usługową lub innych umów zabezpieczających 
powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, 

8) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach: 
- dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem 
postanowień przepisów prawa; 

- ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem 
postanowień przepisów prawa. 

12. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza 
uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania 
przez Zarząd z tego upoważnienia.“  

§3 
Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany upoważnienia 
Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z chwilą rejestracji tych 
zmian przez sąd rejestrowy. 

 
Załącznik nr 1 

UZASADNIENIE UCHWAŁY 
 
Zmiany Statutu Spółki polegające na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego, jest uproszczoną i ograniczoną w czasie procedurą podwyższenia 
kapitału, a tym samym stanowi ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej 
optymalny sposób. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego będzie mógł dostosować zarówno termin jak i wielkość emisji do aktualnych warunków 
rynkowych oraz potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie 
prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej, co obniży koszty 
pozyskania kapitału oraz ułatwi pozyskanie kolejnych transz kapitału, w celu optymalnego zakresu finansowania 
Spółki. Upoważnienie do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części może być konieczne dla umożliwienia 
skierowania nowych emisji akcji do nowych inwestorów. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy 
będzie konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. 
Dodatkowo wykluczona jest, w przypadku objęcia nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem 
praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, możliwość objęcia akcji przez osoby obecnie zaangażowane w 
zarzadzanie lub nadzór na spółką̨, zarówno osobiście jak i poprzez osoby lub spółki zależne lub powiązane. Dlatego 
też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz 
ewentualne pozbawienie prawa poboru w całości lub w części należy uznać za działanie w najlepszym interesie 
Spółki i jej akcjonariuszy. 
 
Głosowanie:	 

0 Za	………………………………………….………….		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)	 

0 Przeciw	……………………….……………………		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

0 Wstrzymuję	się	………………………………...		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

W	przypadku	głosowania	przeciw	Uchwale	nr	4,	Akcjonariusz	może	poniżej	wyrazić	 sprzeciw	z	prośbą	o	
wpisanie	do	protokołu.	 

Treść	sprzeciwu*:		 

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



Załącznik	nr	do	4		 
Formularz	instrukcji	głosowania	przez	pełnomocnika	na	NWZA	SMS	Kredyt	Holding	S.A.	w	dniu	16.04.2021	roku		 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	 

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	4.	 

Treść	instrukcji*:		 

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

____________________________	
(podpis	Akcjonariusza)		 
*	w	przypadku	niewyrażania	sprzeciwu/braku	instrukcji,	miejsca	wykropkowane	należy	przekreślić.	  

 
*** 

 
Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 16.04.2021 roku 
w sprawie: zmiany statutu Spółki. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje: 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, 
na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 ust. 1 Statutu 
Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść: 

„§ 1 
1. Firma Spółki brzmi: Femion Technology Spółka Akcyjna 
2. Spółka może używać skrótu Femion Technology S.A. 
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” 

§ 2 
Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy. 

	
Głosowanie:	 

0 Za	………………………………………….………….		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)	 

0 Przeciw	……………………….……………………		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

0 Wstrzymuję	się	………………………………...		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

W	przypadku	głosowania	przeciw	Uchwale	nr	5,	Akcjonariusz	może	poniżej	wyrazić	 sprzeciw	z	prośbą	o	
wpisanie	do	protokołu.	 

Treść	sprzeciwu*:		 

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

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	5.	 

Treść	instrukcji*:		 

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

____________________________	
(podpis	Akcjonariusza)		 
*	w	przypadku	niewyrażania	sprzeciwu/braku	instrukcji,	miejsca	wykropkowane	należy	przekreślić.	  

	
		***  

 
 
  



Załącznik	nr	do	4		 
Formularz	instrukcji	głosowania	przez	pełnomocnika	na	NWZA	SMS	Kredyt	Holding	S.A.	w	dniu	16.04.2021	roku		 
  

Uchwała Nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16.04.2021 roku 

w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje: 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek 
handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzgledniającego zmiany 
przyjęte na podstawie uchwały nr 4, uchwały nr 5 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
	

Głosowanie:	 

0 Za	………………………………………….………….		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)	 

0 Przeciw	……………………….……………………		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

0 Wstrzymuję	się	………………………………...		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

W	przypadku	głosowania	przeciw	Uchwale	nr	6,	Akcjonariusz	może	poniżej	wyrazić	 sprzeciw	z	prośbą	o	
wpisanie	do	protokołu.	 

Treść	sprzeciwu*:		 

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

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	6.	 

Treść	instrukcji*:		 

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

____________________________	
(podpis	Akcjonariusza)		 
*	w	przypadku	niewyrażania	sprzeciwu/braku	instrukcji,	miejsca	wykropkowane	należy	przekreślić.	  

	

***	

Uchwała Nr 7 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16.04.2021 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje: 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie 
………………………. na wspólną kadencję z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
	

Głosowanie:	 

0 Za	………………………………………….………….		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)	 

0 Przeciw	……………………….……………………		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 
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0 Wstrzymuję	się	………………………………...		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

W	przypadku	głosowania	przeciw	Uchwale	nr	7,	Akcjonariusz	może	poniżej	wyrazić	 sprzeciw	z	prośbą	o	
wpisanie	do	protokołu.	 

Treść	sprzeciwu*:		 

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

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	7.	 

Treść	instrukcji*:		 

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

____________________________	
(podpis	Akcjonariusza)		 
*	w	przypadku	niewyrażania	sprzeciwu/braku	instrukcji,	miejsca	wykropkowane	należy	przekreślić.	  

	

*** 
Uchwała	Nr	8	

Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia		
SMS	Kredyt	Holding	S.A.	z	siedzibą	we	Wrocławiu		

z	dnia	.........................		roku	
w	sprawie	zmiany	uchwały	nr	9	podjętej	przez	ZWZA	w	dniu	14.08.2020	r.	

	
Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Akcjonariuszy	uchwala	co	następuje:	

§	1	
Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Akcjonariuszy	spółki	SMS	Kredyt	Holding	S.	A.	z	siedzibą	we	Wrocławiu	
postanawia	 zmienić	 uchwałę	 nr	 9	 podjętą	 przez	 Zwyczajne	 Walne	 Zgromadzenia	 Akcjonariuszy	 z	 dnia	
14.08.2020	r.	i	nadać	jej	następujące	brzmienie:	
„Walne	Zgromadzenie	Akcjonariuszy	spółki	SMS	Kredyt	Holding	S.	A.	z	siedzibą	we	Wrocławiu	po	zapoznaniu	
się	 z	wnioskiem	Zarządu	 co	 do	 sposobu	pokrycia	 straty	 netto	w	wysokości	 2.461.600,76	 zł	 za	 rok	 obrotowy	
trwający	od	01.01.2019	do	31.12.2019	r.,	postanawia	o	pokryciu	strat	z	kapitału	zapasowego”.		

§	2	
Uchwała	wchodzi	w	życie	z	chwilą	jej	podjęcia.	
	

Głosowanie:	 

0 Za	………………………………………….………….		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)	 

0 Przeciw	……………………….……………………		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

0 Wstrzymuję	się	………………………………...		 (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów)			 

W	przypadku	głosowania	przeciw	Uchwale	nr	8,	Akcjonariusz	może	poniżej	wyrazić	 sprzeciw	z	prośbą	o	
wpisanie	do	protokołu.	 

Treść	sprzeciwu*:		 

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

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	8.	 

Treść	instrukcji*:		 

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

____________________________	
(podpis	Akcjonariusza)		 
*	w	przypadku	niewyrażania	sprzeciwu/braku	instrukcji,	miejsca	wykropkowane	należy	przekreślić.	  


