
 
Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ATON-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 
  

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Zgromadzenia, 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 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 
 
 
 



Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 
  

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, 
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 
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic sie od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 



Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

  
  

Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 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 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 



Uchwała Nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 

2019 
 

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. Akcjonariusz 
może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uchwała Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w roku obrotowym 2019 
 

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 
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 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2019 
 

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 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 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie  pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku 

 
 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2019 
roku. 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 
w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uchwała Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
w roku obrotowym 2019. 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 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej – Panu Pawłowi Bielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2019. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Bielec absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej – Panu Janowi Macherzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2019. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 
wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 
10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Macherzyńskiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Gąsiorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2019. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 
11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Gąsiorek 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Koryckiemu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2019. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 
wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 
12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Koryckiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 
 
 
 
 
 

 



Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Niesmacznemu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2019. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 
wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 
13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Niesmacznemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 
 
 
 
 
 

 



Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady 
Nadzorczej – Panu Sławomirowi Świda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2019. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 
14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Świda absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 
 
 
 
 
 

 



Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r.. 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2019 
 

 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi 
Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 
obrotowym 2019. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 
15 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z 
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2019 
 
 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi 
Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2019. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do 
protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 
16 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r.  

w sprawie dalszego istnienia Spółki 
 
 
Głosowanie: 
 
? Za …………………………….....…………………  (ilość głosów) 
 
? Przeciw …………………………………….........  (ilość głosów) 
 
? Wstrzymuję się ………………………...….….  (ilość głosów) 
 
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie dalszego istnienia Spółki. 
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 
17 w sprawie dalszego istnienia Spółki.  
 
Treść instrukcji*: 
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… 
 
…………………………… 
 
Podpis Akcjonariusza 
 
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy 
przekreślić. 
 
Ważne: 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnic się od projektów uchwał poddanych 
pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do 
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść 
instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 


