FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA
UCHWAŁA NR 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1/06/2017 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
1/06/2017 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 różnić 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.
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UCHWAŁA NR 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2/06/2017 w sprawie wyboru uchylenia
tajności 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
2/06/2017 w sprawie uchylenia tajności 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 różnić 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.
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UCHWAŁA NR 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3/06/2017 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
3/06/2017 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 różnić 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.
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UCHWAŁA NR 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4/06/2017 w sprawie przyjęcia porządku
obrad Zwyczajnego 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
4/06/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 różnić 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.
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UCHWAŁA NR 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
5/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał
poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia
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wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy
określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej
sytuacji.

UCHWAŁA NR 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6/06/2017 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31
grudnia 2016 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
6/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
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Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7/06/2017 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
7/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
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Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8/06/2017 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank
Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
8/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2016 r.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
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Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9/06/2017 w sprawie sposobu postąpienia ze
stratą Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
9/06/2017 w sprawie sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
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Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
Janowi Romanowi Mroczce
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10/06/2017 w sprawie udzielenia Prezesowi
Zarządu Spółki Janowi Romanowi Mroczce absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie
do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
10/06/2017 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Janowi Romanowi Mroczce
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
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* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Małgorzacie Mroczce
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11/06/2017 w sprawie udzielenia
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Małgorzacie Mroczce absolutorium z wykonania przezeń
obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
11/06/2017 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Małgorzacie Mroczce
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
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Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie
udzielenia oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Gutowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12/06/2017 w sprawie udzielenia
oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z
wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz
może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
12/06/2017 w sprawie udzielenia oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi
Gutowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu w roku
obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA

Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie
udzielenia oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13/06/2017 w sprawie udzielenia
oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
13/06/2017 w sprawie udzielenia oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi
Emilianowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA

……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Marcinowi Gutowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14/06/2017 w sprawie udzielenia
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Gutowskiemu absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
14/06/2017 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi
Gutowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Pawłowi Karolowi Puterko
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15/06/2017 w sprawie udzielenia
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Karolowi Puterko absolutorium z
wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
15/06/2017 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi
Karolowi Puterko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania
przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
16/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Emilianowi
Kowalskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania
przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
17/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Janowi
Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA

……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Mateuszowi Sebastianowi Mroczce
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Sebastianowi Mroczce absolutorium z wykonania
przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
18/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi
Sebastianowi Mroczce absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym
2016.
Treść instrukcji*:

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu absolutorium z wykonania
przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...........……………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
19/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Maurycemu
stypułkowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016.
Treść instrukcji*:

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA
UCHWAŁA NR 20/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania Piotra Emiliana Kowalskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20/06/2017 w sprawie odwołania Piotra
Emiliana Kowalskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej 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
20/06/2017 w sprawie odwołania Piotra Emiliana Kowalskiego z funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA

UCHWAŁA NR 21/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Magdaleny Dyś-Sokołowskiej do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Spółki
Głosowanie:
 Za …………………………….....…………

(ilość głosów)

 Przeciw ……………………………………

(ilość głosów)

 Wstrzymuję się ………………………........

(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21/06/2017 w sprawie powołania Magdaleny
Dyś-Sokołowskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 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
21/06/2017 w sprawie powołania Magdaleny Dyś-Sokołowskiej do pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej Spółki.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
……………………………
Podpis Akcjonariusza
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
Ważne:
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić 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.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
AKCJONARIUSZA

