Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):
Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko: _________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________
Nr PESEL:_______________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu):__________________________________________________________
Adres e-mail:____________________________________________________________________________
uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, na podstawie Zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze:_________________________ wydanym w dniu:
___________________ przez_______________________________________________________________
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko: _________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________
Nr PESEL:_______________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu):__________________________________________________________
Adres e-mail:____________________________________________________________________________
do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania
prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.
Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu
Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji
Rainbow Tours SA w liczbie ________________ (słownie: _______________________________________ )
Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności
informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

_______________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ
Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:
Dane Akcjonariusza:
Nazwa (Firma): __________________________________________________________________________
Adres siedziby: __________________________________________________________________________
Nr REGON: _____________________________________________________________________________
Nr właściwego rejestru: ___________________________________________________________________
Adres e-mail:____________________________________________________________________________
uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, na podstawie Zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze:_________________________ wydanym w dniu:
___________________ przez_______________________________________________________________
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej wskazanego
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko: _________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________
Nr PESEL:_______________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu):__________________________________________________________
Adres e-mail:____________________________________________________________________________
do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania
prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.
Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu
Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji
Rainbow Tours SA w liczbie ________________ (słownie: _______________________________________ )
Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności
informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

_______________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU KOMISJI
SKRUTACYJNEJ POWOŁYWANEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ______________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: ___________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON: _______________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _______________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ________________________________________________________________________________
Nr PESEL: _________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): ____________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Walne Zgromadzenie
§ 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”),
działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność
głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej
członków.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za _______________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw __________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ____________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru
komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie
do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza
według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WYBORU JEJ CZŁONKÓW

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ______________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: ___________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON: _______________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _______________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ________________________________________________________________________________
Nr PESEL: _________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): ____________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków
§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (zwanej dalej:
„Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i
dokonać wyboru jej członków w osobach: …………………………………………… - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
…………………………………………… - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za _______________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw __________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ____________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków Pełnomocnik
zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące
sposobu głosowania):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ______________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: ___________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON: _______________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _______________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ________________________________________________________________________________
Nr PESEL: _________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): ____________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej:
„Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu
zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 3 marca 2011 roku:
- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki
(http://www.rainbowtours.pl),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze Raportu Bieżącego ESPI Nr …../2011 „Zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA”.
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za _______________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw __________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ____________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Pełnomocnik
zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące
sposobu głosowania):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ______________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: ___________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON: _______________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _______________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ________________________________________________________________________________
Nr PESEL: _________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): ____________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie
§ 27 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co
następuje:
§ 1 [Zmiana Statutu] 1. W § 20 Statutu Spółki ustępy oznaczone jako „ust. 5” i „ust. 6” otrzymują nową treść w
następującym brzmieniu:
„5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed
upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do
podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków
Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób.
6. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać
zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę
Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub
członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na
miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania
(kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub
przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.”
2. W § 24 Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „ust. 1” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
„1. Przy zastrzeżeniu postanowień § 20 ust. 5 i 6, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne
Zgromadzenie, przy czym co najmniej trzech członków Rady powinno spełniać kryteria niezależnego członka Rady.”
3. W § 26 Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „ust. 1” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
„1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez
pełnomocnika (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej), a także członkom
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w
Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”
4. W § 26 Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „ust. 3” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
„3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w Łodzi lub w miejscu, o którym mowa w art. 403 zdanie drugie
Kodeksu spółek handlowych.”
§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że
skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w
przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

Głosowanie:

 Za _______________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw __________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ____________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie zmiany Statutu Spółki Akcjonariusz może wyrazić
sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do
głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA DOTYCHCZASOWEGO REGULAMINU WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI I UCHWALENIA NOWEGO REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ______________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: ___________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON: _______________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _______________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ________________________________________________________________________________
Nr PESEL: _________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): ____________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z szerokim zakresem zmian
wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności związanych z organizacją i zasadami
uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych, działając na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. s)
Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:
§ 1 [Uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki] Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
uchyla w całości dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwalony Uchwałą nr
1/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku.
§ 2 [Uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki] W związku z postanowieniami § 1, Walne
Zgromadzenie Spółki, w miejsce dotychczas obowiązującego, uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,
którego treść zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za _______________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw __________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ____________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może wyrazić
sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i
uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w
imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ______________________________________________________________________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: ___________________________________________________________________
Nr PESEL/ Nr REGON: _______________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _______________________________________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ________________________________________________________________________________
Nr PESEL: _________________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): ____________________________________________________________________
Treść uchwały poddawanej głosowaniu:
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie
§ 20 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:
§ 1 [Odwołanie członków Rady Nadzorczej] Odwołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady
Nadzorczej Spółki i z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, następujące osoby:
1) Pana ………………………, który pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję ………………………..,
2) Pana ………………………, który pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję …………………………
§ 2 [Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej] W związku z postanowieniami § 1, powołuje się z dniem podjęcia
niniejszej uchwały do składu Rady Nadzorczej nowych członków w osobach:
1) Pani/Pana ………………………………………. (PESEL: ………………………………….),
2) Pani/Pana ………………………………………. (PESEL: ………………………………….).
§ 3 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:

 Za _______________________________________ (ilość głosów)
 Przeciw __________________________________ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ____________________________ (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Akcjonariusz może
wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik
zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące
sposobu głosowania):

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 29 marca 2011 roku

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

____________________________
Data i podpis Akcjonariusza

