
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 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 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnym 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)  

u d z i e l a m  n i n i e j s z y m  p e ł n o m o c n i c t w a  i  u p o w a ż n i a m  n i ż e j  w s k a z a n e g o  

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 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 24 czerwca 

2019 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 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 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnym 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)  

u d z i e l a m ( - y )  n i n i e j s z y m  p e ł n o m o c n i c t w a  i  u p o w a ż n i a m ( - y )  n i ż e j  w s k a z a n e g o  

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 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 24 czerwca 
2019 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO 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 wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej 
dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana ………………………………. 

§ 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 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 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukc ji 
(instrukcje dotyczące sposobu głosowania): 
 ________________________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________________________  
 
 
                     ____________________________ 
                  Data i podpis Akcjonariusza 

  



Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w 
treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego zgodnie z: 

- właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl), 

- przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych – w drodze stosownego raportu bieżącego ESPI,  

a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

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

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku 
obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018. 

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki 
z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow  
Tours w 2018 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2018 rok. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 
roku obrotowym 2018. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 
obrotowy 2018. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018. 

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.  

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 



Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 

Głosowanie: 

 Za ___________________________________________  (ilość głosów) 

 Przeciw  ______________________________________  (ilość głosów) 

 Wstrzymuję się _________________________________  (ilość głosów) 

 

Treść sprzeciwu: 

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale 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 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukc ji 
(instrukcje dotyczące sposobu głosowania): 
 ________________________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________________________  
         
 
 
              ____________________________ 
           Data i podpis Akcjonariusza 
 

  



Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ RAINBOW TOURS W ROKU OBROTOWYM 2018 

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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 
roku obrotowym 2018 

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej 
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §  27 ust. 
2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku 
obrotowym 2018, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 w roku obrotowym  2018”, tj. sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, 
zgodnie z art. 55 ust. 2a i art. 63d ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w związku z § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku 
obrotowym 2018. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018 

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 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej 
dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit . a) Statutu 
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej 
zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, 
zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), 
działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm 
audytorskich pod numerem 3355), obejmujące:  

− jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów oraz po 
stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 334.911 tys. zł (trzysta trzydzieści cztery miliony dziewięćset 
jedenaście tysięcy złotych), 

− jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, za okres 12 
(dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 8.006 tys. zł (osiem milionów sześć tysięcy 
złotych), 

− jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, za okres 12 (dwunastu) miesięcy 
zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.153 tys. zł (jedenaście milionów sto 
pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 

− jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, za okres 12 (dwunastu) miesięcy 
zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.664 tys. zł (dwa miliony sześćset 
sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), 

− dodatkowe noty objaśniające. 

§ 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 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu Walnego 
Zgromadzenia o treści następującej: 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 



Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania: 

W odniesieniu do w/w Uchwały 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
GRUPY KAPITAŁOWEJ RAINBOW TOURS ZA ROK OBROTOWY 2018  

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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 
rok obrotowy 2018  

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z 
siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok obrotowy 2018 (sporządzonego przez 
jednostkę dominującą – Rainbow Tours Spółkę Akcyjną – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – 
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018, 
zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), 
działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm 
audytorskich pod numerem 3355), obejmujące:  

− skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów oraz 
po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 368.477 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów czterysta 
siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), 

− skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, tj. za okres 12 
(dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 7.560 tys. zł (siedem milionów pięćset 
sześćdziesiąt tysięcy złotych), 

− skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy 
zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.385 tys. zł (siedem milionów trzysta 
osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 

− skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy 
zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.172 tys. zł (sześć milionów sto 
siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), 

− dodatkowe noty objaśniające. 

§ 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) 

 

 

 



Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

Treść sprzeciwu: 

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018 

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 podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 

§ 1 [Podział zysku Spółki] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, po zapoznaniu s ię z 
opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki 
wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018 (sprawozdanie 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie 
8.006.615,78  zł (osiem milionów sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy)  i postanawia zysk netto 
za rok obrotowy 2018 w łącznej kwocie 8.006.615,78  zł (osiem milionów sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych 
siedemdziesiąt osiem groszy), pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

  
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA GRZEGORZOWI BASZCZYŃSKIEMU, CZŁONKOWI ZARZĄDU 
SPÓŁKI PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2018 ROKU 

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 udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa 
Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółk i, po 
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 i po 
zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Grzegorzowi Baszczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.  

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI CZAPLI, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI 
PEŁNIACEMU FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2018 ROKU 

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 udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółk i, po 
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 i po 
zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Czapli, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA REMIGIUSZOWI TALARKOWI, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI 
PEŁNIACEMU FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2018 ROKU 

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 udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa 
Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółk i, po 
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 i po 
zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Remigiuszowi Talarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PIOTROWI BURWICZOWI, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI 
PEŁNIACEMU FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2018 ROKU 

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 udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółk i, po 
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 i po 
zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Piotrowi Burwiczowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA GRZEGORZOWI KUBICY, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ 
SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2018 ROKU 

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 udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2018 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółk i – udziela 
Grzegorzowi Kubicy, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia 
tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PAWŁOWI NIEWIADOMSKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ 
SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2018 ROKU 

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 udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2018 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółk i – udziela 
Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

  
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PAWŁOWI PIETRASOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ 
SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2018 ROKU 

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 udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2018 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki  – udziela 
Pawłowi Pietrasowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia 
tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JOANNIE STĘPIEŃ-ANDRZEJEWSKIEJ, CZŁONKOWI RADY 
NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2018 ROKU 

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 udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z 
wykonania obowiązków w 2018 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela 
Joannie Stępień-Andrzejewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za 
okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

 
WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PAWŁOWI WALCZAKOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ 
SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2018 ROKU 

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 udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2018 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 
działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółk i – udziela 
Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium 
z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KOLEJNEJ 
KADENCJI 

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 określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 

§ 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku 
mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu 
w dniu 21 czerwca 2019 roku wspólnej, piątej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 
20 ust. 8 Statutu Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej) kadencji 
na pięć osób. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA PANA GRZEGORZA KUBICY DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 
KOLEJNEJ KADENCJI 

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 Pana Grzegorza Kubicy do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów 
członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 
czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, piątej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 
20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać 
Pana Grzegorza Kubicę do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA PANA PAWŁA NIEWIADOMSKIEGO DO RADY NADZORCZEJ 
SPÓŁKI KOLEJNEJ KADENCJI 

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 Pana Pawła Niewiadomskiego do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów 
członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 
czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, piątej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 
20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać 
Pana Pawła Niewiadomskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA PANA PAWŁA PIETRASA DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 
KOLEJNEJ KADENCJI 

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 Pana Pawła Pietrasa do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów 
członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 
czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, piątej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 
20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać 
Pana Pawła Pietrasa do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA PANI JOANNY STĘPIEŃ-ANDRZEJEWSKIEJ DO RADY 
NADZORCZEJ SPÓŁKI KOLEJNEJ KADENCJI 

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 Pani Joanny Stępień-Andrzejewskiej do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów 
członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 
czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, piątej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 
20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać 
Panią Joannę Stępień-Andrzejewską do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. 

§ 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 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku 

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
RAINBOW TOURS SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA PANA PAWŁA WALCZAKA DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 
KOLEJNEJ KADENCJI 

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 Pana Pawła Walczaka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów 
członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 
czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, piątej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 
20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać 
Pana Pawła Walczaka do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. 

§ 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 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 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących 
instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania): 
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 
                     ____________________________ 
                  Data i podpis Akcjonariusza 

 

 
 
 
 


