FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 9 GRUDNIA 2013 ROKU
Zastrzeżenia:
1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w
imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez
akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez
pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza
zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
5. Zarząd DM IDM SA zwraca uwagę na fakt, iż:
a) zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie określonym w przywołanym przepisie,
b) zgodnie z brzmieniem 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może, podczas Walnego
Zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, w związku z tym
treść zgłaszanych projektów może istotnie różnić się od treści projektów zamieszczonych w niniejszym
formularzu.
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Akcjonariusz (osoba fizyczna):
Imię i nazwisko akcjonariusza…………………………………………………………………………
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)……………………...wydany
w dniu……………. przez……………………………………………………………………………...
PESEL……………………………………………………………………………………………………
Liczba akcji………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe akcjonariusza:
Miasto…………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy……………………………………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu………………………………………………………………………………………….
Kontakt e-mail…………………………………………………………………………………………...
Kontakt telefoniczny…………………………………………………………………………………….
Akcjonariusz (osoba prawna lub jednostka organizacyjna):
Nazwa podmiotu (firma)………………………………………………………………………………
Oznaczenie (nazwa) rejestru do którego wpisany jest akcjonariusz……………………………...
Numer pod którym akcjonariusz wpisany jest do właściwego rejestru……………………………
Liczba akcji………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe akcjonariusza (osoby prawnej lub jednostko organizacyjnej):
Miasto…………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy……………………………………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu………………………………………………………………………………………….
Kontakt e-mail…………………………………………………………………………………………...
Kontakt telefoniczny…………………………………………………………………………………….

Pełnomocnik:
Imię i nazwisko pełnomocnika…………………………………………………………………………
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)……………………...wydany
w dniu……………. przez……………………………………………………………………………...
PESEL……………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe pełnomocnika:
Miasto…………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy……………………………………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu………………………………………………………………………………………….
Kontakt e-mail…………………………………………………………………………………………...
Kontakt telefoniczny…………………………………………………………………………………….
uprawniony do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dom
Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 9 grudnia 2013 roku na godzinę
09:00, które odbędzie się w The Bonerowski Palace, Rynek Główny 42 / Św. Jana 1 31-013 Kraków, na
podstawie pełnomocnictwa z dnia ____________________.
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Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 9 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą
Dom
Maklerski
IDM
S.A.
wybiera
na
Przewodniczącego
Walnego
Zgromadzenia
___________________________________________________________.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Głos „za” 
Głos „przeciw” 
Głos „wstrzymujący się” 
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4.
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5.
Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Głos „za” 
Głos „przeciw” 
Głos „wstrzymujący się” 
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Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji
Skrutacyjnej.
.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Głos „za” 
Głos „przeciw” 
Głos „wstrzymujący się” 
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się Pana _________ ze składu Rady
Nadzorczej Spółki.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Głos „za” 
Głos „przeciw” 
Głos „wstrzymujący się” 
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana _________ do składu Rady
Nadzorczej Spółki.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5
__________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
Głos „za” 
Głos „przeciw” 
Głos „wstrzymujący się” 
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
___________________________________________________________
Data i podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza
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