
 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

 

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023
 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez 

pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku.  

 

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.  

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.  

 

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:  ________________________________________________________ 

Imię i nazwisko pełnomocnika: ___________________________________________________________________________________ 

Pełnomocnictwo z dnia: _________________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA 

 

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.  

2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, 

na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.  

3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w 

odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od 

głosu.  

4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych 

przez akcjonariusza.  

 



 
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA 

 

Treść uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie: 

„§ 1 

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera ________ na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów1: 

…………….. 

Liczba głosów2:  

 

…………….. 

Liczba głosów3:  

 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

 
Treść uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. w Warszawie: 

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym 

brzmieniu: 

                                                 
1 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
2 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
3 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



 

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie. 

5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz 

Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie. 

7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres 

sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwał o numerach od 7 do 13 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków za 2021 r. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 § 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów4: 

…………….. 

Liczba głosów5:  

 

…………….. 

Liczba głosów6:  

 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

                                                 
4 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
5 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
6 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



 
Treść uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z 

siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.: 
 „§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM 

S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania 

finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów7: 

…………….. 

Liczba głosów8:  

 

…………….. 

Liczba głosów9:  

 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie: 

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny 

DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego. 

                                                 
7 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
8 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
9 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów10: 

…………….. 

Liczba 

głosów11: 

…………….. 

Liczba głosów12:  

 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 

r. do dnia 31 grudnia 2021 r.: 
„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z 

siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. składające się z: 

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.861,88 tys. PLN; 

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto 3.692,31 tys. PLN; 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.673,86 tys. PLN; 

5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12,80 

tys. PLN;  

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

                                                 
10 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
11 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
12 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów13: 

…………….. 

Liczba 

głosów14: 

…………….. 

Liczba głosów15:  

 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

sprawie podziału zysku za 2021 rok 

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto w kwocie 3.692,31 tys. PLN za okres od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów16: 

…………….. 

Liczba 

głosów17: 

…………….. 

Liczba głosów18:  

 

…………….. 

   

                                                 
13 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
14 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
15 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
16 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
17 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

sprawie udzielenia Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021:  

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Robertowi Majkowskiemu - Prezesowi Zarządu 

Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów19: 

…………….. 

Liczba 

głosów20: 

…………….. 

Liczba głosów21: 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

                                                                                                                                                                                                                                           
18 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
19 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
20 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
21 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 

31 grudnia 2021 r. 

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Małgorzacie Justynie Rosińskiej – Wiceprezes 

Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów22: 

…………….. 

Liczba 

głosów23: 

…………….. 

Liczba głosów24: 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021:  

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Matczukowi - Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

Głosuję ZA Głosuję WSTRZYMUJE Sprzeciw do Według Inne 

                                                 
22 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
23 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
24 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



PRZECIW SIĘ od głosu uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

uznania 

pełnomocnika 

      

Liczba 

głosów25: 

…………….. 

Liczba 

głosów26: 

…………….. 

Liczba głosów27: 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021:  

 „§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Robertowi Bogusławowi Przytuła - Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów28: 

…………….. 

Liczba 

głosów29: 

…………….. 

Liczba głosów30: 

…………….. 

   

                                                 
25 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
26 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
27 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
28 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
29 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku w 

sprawie udzielenia Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021: 

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Konradowi Markowi Łapińskiemu - Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów31: 

…………….. 

Liczba 

głosów32: 

…………….. 

Liczba głosów33: 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku 

                                                                                                                                                                                                                                           
30 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
31 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
32 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
33 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. 

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kosińskiemu - Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok 2021. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

żądaniem 

zaprotokołowania 

Według 

uznania 

pełnomocnika 

Inne 

      

Liczba 

głosów34: 

…………….. 

Liczba 

głosów35: 

…………….. 

Liczba głosów36: 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

 

Treść uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. 
„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Markowi Dybalskiemu – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie - z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

Głosuję ZA Głosuję 

PRZECIW 

WSTRZYMUJE 

SIĘ od głosu 

Sprzeciw do 

uchwały z 

Według 

uznania 

Inne 

                                                 
34 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
35 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
36 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 



żądaniem 

zaprotokołowania 

pełnomocnika 

      

Liczba 

głosów37: 

…………….. 

Liczba 

głosów38: 

…………….. 

Liczba głosów39: 

…………….. 

   

 

 

…………………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) 

                                                 
37 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
38 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
39 Zgodnie z art. 4113 ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 


