
INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 

 
Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Banku Ochrony Środowiska S.A.  
zwołanego na dzień 08 grudnia 2021 r., godz. 10:00  

w Warszawie ul. Żelazna nr 32 
 
 

 

 
Wykonanie prawa głosu przez Pełnomocnika jest realizowane przez wstawienie znaku 
„X” w odpowiedniej rubryce w tabeli „Głosowanie”. W sytuacji, gdy Akcjonariusz 
upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części posiadanych przez niego 
akcji - w tabeli „Głosowanie” pod odpowiednią uchwałą, Akcjonariusz powinien 
wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować: „Za”, „Przeciw”, 
„Wstrzymać się od głosu” lub zagłosować „Według uznania Pełnomocnika”. 
W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest 
do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez 
Akcjonariusza. 
 
 
 

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  

PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (NWZ BOŚ S.A.) 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 08 GRUDNIA 2021 R. 

 

 

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez 
Akcjonariusza, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe. 
 
Akcjonariusz: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko lub nazwa(firma) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
/adres zamieszkania lub siedziba  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
/numer PESEL lub KRS 
 
Pełnomocnik: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
/Imię i nazwisko/ 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
/adres zamieszkania 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
/numer PESEL  



 
Projekty uchwał 

 
 

Uchwała Nr    /2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. 

z dnia………… 2021 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust. 1 
Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. ………………….. 
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Głosowanie 

„ZA” „PRZECIW” „WSTRZYMUJĄCY 

SIĘ” 

„WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA” 

    

Zgłoszenie sprzeciwu:  tak/nie 

Treść sprzeciwu:  

 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 
 

Uchwała Nr     /2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. 

z dnia .................... 2021 roku 

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
§ 1 

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony 
Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. 
dokonuje wyboru p. ……………………… na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



Głosowanie 

„ZA” „PRZECIW” „WSTRZYMUJĄCY 

SIĘ” 

„WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA” 

    

Zgłoszenie sprzeciwu:  tak/nie 

Treść sprzeciwu:  

 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 
 

Uchwała Nr     /2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. 

z dnia .................... 2021 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad 

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 uchwał. 
4) Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5) Przyjęcie porządku obrad. 
6) Podjęcie uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z 

konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone 
hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i 
zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody. 

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie 

„ZA” „PRZECIW” „WSTRZYMUJĄCY 

SIĘ” 

„WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA” 

    

Zgłoszenie sprzeciwu:  tak/nie 



Treść sprzeciwu:  

 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:  

 
 

Uchwała Nr     /2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. 

z dnia .......... 2021 roku 

w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy 

zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, 

denominowane w lub indeksowane do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia 

warunków na jakich będą zawierane ugody  

§ 1 

Działając na podstawie §10 pkt 17 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 

Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”) uchwala, co następuje:  

1) Wyraża się zgodę na zawieranie przez Bank, ugód z konsumentami, którzy zawarli z 
Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w 
walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej (dalej: „Program Ugód”); 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że wdrożenie Programu Ugód skutkuje 
ujęciem w bilansie Banku rezerw na pokrycie strat zgodnie z oszacowaniem 
dokonanym przez Zarząd Banku; Koszt Programu Ugód nie powinien przekroczyć 
kwoty 400 000 000 zł (słownie: czterysta milionów złotych); 

2) Zobowiązuje się Zarząd Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej 
Banku szczegółowych warunków Programu Ugód, w tym warunków zwalniania z długu; 
Warunki Programu Ugód powinny zakładać rozliczenie kredytów lub pożyczek 
denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, w taki 
sposób, jakby od dnia ich udzielenia były one odpowiednio kredytami w złotych lub 
pożyczkami w złotych; 

3) Zarząd Banku może przystąpić do zawierania ugód w ramach Programu Ugód (w tym 
zawierających zwolnienie z długu) z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy 
kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w walucie obcej lub 
indeksowaną do waluty obcej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą 
Banku szczegółowych warunków na jakich będą one zawierane, w tym w zakresie 
zwolnienia z długu. Treść jednostkowych ugód powinna mieścić się w granicach 
warunków zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie ze zdaniem 
poprzednim. 
 

  § 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 



Głosowanie 

„ZA” „PRZECIW” „WSTRZYMUJĄCY 

SIĘ” 

„WEDŁUG UZNANIA 

PEŁNOMOCNIKA” 

    

Zgłoszenie sprzeciwu:  tak/nie 

Treść sprzeciwu:  

 

 

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: 

 
 
 


