Formularz do wykonywania głosu
przez pełnomocnika

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 marca 2017 roku
Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co nast puje:
§1
Wybiera si
......................................................... na Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki odbywaj cego si w dniu 30 marca 2017 roku.
§2
Uchwała wchodzi w ycie z jej podj ciem.

Sposób oddania głosu:
Za: ……………….. (ilo głosów)
Przeciw: ……………..(ilo głosów)
Wstrzymuj cych si : ……………(ilo głosów)
Według uznania pełnomocnika: ……………(ilo głosów)
Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Instrukcja dotycz ca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:
………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………
Podpis Akcjonariusza
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Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 marca 2017 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co nast puje:
§1
Zatwierdza si nast puj cy porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do
podejmowania wa nych uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
zawarcie umowy por czenia przez Prezesa Zarz du Spółki Impel S.A. z ARM Finanse spółka z
o.o. (po przekształceniu od dnia 17 lutego 2017 roku ARM Finanse Rent Management spółka z
ograniczon odpowiedzialno ci spółka komandytowa) z siedzib we Wrocławiu.
6. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
zawarcie umowy por czenia przez Prezesa Zarz du Spółki Impel S.A. z Asset Rent Management
spółka z o.o. z siedzib we Wrocławiu.
7. Zamkni cie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w ycie z jej podj ciem.

Sposób oddania głosu:
Za: ……………….. (ilo głosów)
Przeciw: ……………..(ilo głosów)
Wstrzymuj cych si : ……………(ilo głosów)
Według uznania pełnomocnika: ……………(ilo głosów)
Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………….
Instrukcja dotycz ca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:
………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………
Podpis Akcjonariusza
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Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie przez ARM Finanse spółka z o.o. (po przekształceniu od dnia
17 lutego 2017 roku ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczon odpowiedzialno ci
spółka komandytowa) z siedzib we Wrocławiu umowy por czenia z Prezesem Zarz du Impel S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działaj c na podstawie art. 15 § 2 k. s. h. oraz art. 17 § 2
k. s. h. uchwala, co nast puje:
§1
Wyra a si zgod na zawarcie umowy por czenia z dnia 30 stycznia 2017 r. przez spółk ARM
Finanse spółka z o.o. (po przekształceniu od dnia 17 lutego 2017 roku ARM Finanse Rent
Management spółka z ograniczon odpowiedzialno ci spółka komandytowa) z siedzib we
Wrocławiu, jako wierzycielem, a Grzegorzem Dzikiem, Prezesem Zarz du Impel S.A., jako
por czycielem do kwoty nieprzekraczaj cej 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sze set tysi cy
złotych) na okres do 31 grudnia 2025 r., za dłu nika - na podstawie umowy po yczki z dnia 22 grudnia
2014 roku - Józefa Biegaja, zamieszkałego we Wrocławiu, przy ul. Ignuta 73, legitymuj cego si
dowodem osobistym nr AXK 568697, wydanym przez Prezydenta Wrocławia, na podstawie której
dłu nik zobowi zany jest w szczególno ci do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty po yczki w wysoko ci
2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) wraz z nale nymi odsetkami.
§2
Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób oddania głosu:
Za: ……………….. (ilo głosów)
Przeciw: ……………..(ilo głosów)
Wstrzymuj cych si : ……………(ilo głosów)
Według uznania pełnomocnika: ……………(ilo głosów)
Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Instrukcja dotycz ca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:
………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………
Podpis Akcjonariusza
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Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie wyra enia zgody na zawarcie przez Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzib we
Wrocławiu umowy por czenia z Prezesem Zarz du Impel S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działaj c na podstawie art. 15 § 2 k. s. h. oraz art. 17 § 2
k. s. h. uchwala, co nast puje:
§1
Wyra a si zgod na zawarcie umowy por czenia z dnia 30 stycznia 2017 r. przez spółk Asset Rent
Management spółka z o.o. z siedzib we Wrocławiu, jako wierzycielem a Grzegorzem Dzikiem,
Prezesem Zarz du Impel S.A. jako por czycielem do kwoty nieprzekraczaj cej 18.410.000,00 zł
(słownie: osiemna cie milionów czterysta dziesi tysi cy złotych) na okres do 31 grudnia 2025 r., za
dłu nika IMPEL M.E.S. Limited zarejestrowana pod numerem 304360 spółka kapitałowa, z siedzib w
Nicosia, Julia House, 3 Themistocles Dervis street, CY-1066 Nicosia, Republika Cypryjska, poprzednia
nazwa Birmat Limited, na podstawie umów po yczek:
a) z dnia 8 sierpnia 2014 roku, na podstawie której Dłu nik zobowi zany jest w
szczególno ci do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty po yczki w wysoko ci 10.404.828,99
zł (słownie: dziesi milionów czterysta cztery tysi ce osiemset dwadzie cia osiem złotych
dziewi dziesi t dziewi groszy) wraz z nale nymi odsetkami;
b) z dnia 8 sierpnia 2014, na podstawie której Dłu nik zobowi zany jest w szczególno ci do
zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty po yczki w wysoko ci 2.700.000,00 zł (słownie: dwa
miliony siedemset tysi cy złotych) wraz z nale nymi odsetkami,
c) z dnia 8 sierpnia 2014 roku, na podstawie której Dłu nik zobowi zany jest w
szczególno ci do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty po yczki w wysoko ci 1.000.000,00
zł (słownie: jeden milion złotych) wraz z nale nymi odsetkami.
§2
Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
Sposób oddania głosu:
Za: ……………….. (ilo głosów)
Przeciw: ……………..(ilo głosów)
Wstrzymuj cych si : ……………(ilo głosów)
Według uznania pełnomocnika: ……………(ilo głosów)
Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
……………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Instrukcja dotycz ca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:
………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………
Podpis Akcjonariusza

