
FORMULARZ 

do wykonywania głosu przez Pełnomocnika 

Dane Akcjonariusza: 

Imi� i Nazwisko/ Nazwa: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Nr oraz okre�lenie dokumentu to�samo�ci/paszportu/inny urz�dowy dokument to�samo�ci/ Nr 

wła�ciwego rejestru:…………………………………………………………………………………. 

Ja, ni�ej podpisany…………………………………………………………………………………... 

uprawniony do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z 

siedzib� w Ostrowi Mazowieckiej zwołanym na 24 czerwca 2010 roku na podstawie Za�wiadczenia o 

prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym 

przez:………………………………………………………………………………………………...

w dniu………………………………………. o numerze………………………………………… ..

reprezentowany przez: 

Dane Pełnomocnika: 

Imi� i Nazwisko/Nazwa: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………….. 

Nr oraz okre�lenie dokumentu to�samo�ci/paszportu/inny urz�dowy dokument to�samo�ci/ Nr 

wła�ciwego rejestru:…………………………………………………………………………………. 

za pomoc� niniejszego formularza zamieszczam poni�ej instrukcj� do głosowania przez 

pełnomocnika pod ka�d� z uchwał przewidzianych w toku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. zwołanego na 24 czerwca 2010 roku zgodnie z 

ogłoszonym przez Spółk� porz�dkiem obrad.  

Miejsca i data wystawienia…………………………………………………………………………... 

……………………..                      …………………….. 
          /Akcjonariusz/               /Pełnomocnik/

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowi�zkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku 

oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz mo�e by� wykorzystywany wył�cznie jako instrukcja 

udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Do formularza doł�czone s� zał�czniki zawieraj�ce 

projekty uchwał. W ka�dym zał�czniku okre�lone jest miejsce na wytyczne Akcjonariusza dla 

Pełnomocnika. W rubrykach nale�y oznaczy� oddanie głosu lub zło�enie sprzeciwu przeciwko danej 

uchwale. Oznaczenie nast�puje poprzez zakre�lenie wła�ciwego pola w rubryce � poprzez 

wstawienie znaku X. W sytuacji, gdy pełnomocnik głosuje odmiennie z ró�nych akcji powinien 

wpisa� ilo�� akcji/głosów, które przeznacza w danym głosowaniu.



Zał�cznik nr 1 do Formularza  

Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:                 wyboru Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybra� na Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana/Pani�……………………………………………………………………… 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:                 przyj�cia porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzib� w Ostrowi 

Mazowieckiej postanawia przyj�� poni�szy porz�dek obrad: 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci 

do podejmowania uchwał. 

4. Przyj�cie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,  

b) sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 2009, 

c) wniosku Zarz�du co do podziału zysku za rok obrotowy 2009, 

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2009, 

e) sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej FABRYK 

MEBLI „FORTE” S.A w roku obrotowym 2009, 

f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2009, oceny 

pracy Rady Nadzorczej, oceny sprawozda� okre�lonych w pkt. a,b,d,e oraz 

wniosku Zarz�du okre�lonego w pkt. c powy�ej. 

7. Powzi�cie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, 

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku 

obrotowym 2009, 

c) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009, 

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarz�du z wykonania obowi�zków za 

rok obrotowy 2009, 

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania 

obowi�zków za rok obrotowy 2009, 

f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2009, 

g) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej 

FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2009. 

8. Powzi�cie uchwał w sprawach: 

a) dokonania zmiany Statutu Spółki, 



b) udzielenia Radzie Nadzorczej upowa�nienia do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki, 

c) dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, 

d) dokonania zmian w Regulaminie Walnych Zgromadze�, 

e) powołania Członków Rady Nadzorczej na now� kadencj�, 

f) wyboru Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, 

g) terminu pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej. 

9. Zamkni�cie obrad.  

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:                 wyboru członków Komisji Skrutacyjnej  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybra� do Komisji Skrutacyjnej………………………….. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzi� sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 

2009, zawieraj�ce: 

a/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2009 roku, które po 

stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 444.027 tys. zł (słownie: czterysta 

czterdzie�ci cztery miliony dwadzie�cia siedem tysi�cy złotych),

b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 

2009 roku wykazuj�cy zysk netto w kwocie 42.170 tys. zł (słownie: czterdzie�ci dwa 

miliony sto siedemdziesi�t tysi�cy złotych), 

c/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do 

dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj�ce całkowity dochód ogółem w kwocie 48.090 tys. zł 

(słownie: czterdzie�ci osiem milionów dziewi��dziesi�t tysi�cy złotych), 

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 

roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj�ce zwi�kszenie stanu kapitału własnego o 

kwot� 45.715 tys. zł (słownie: czterdzie�ci pi�� milionów siedemset pi�tna�cie tysi�cy 

złotych),  

e/ sprawozdanie z przepływów pieni��nych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do 

dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodków pieni��nych o kwot�

22.506 tys. zł (słownie: dwadzie�cia dwa miliony pi��set sze�� tysi�cy złotych), 

f/ zasady (polityki) rachunkowo�ci oraz dodatkowe noty obja�niaj�ce.  

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 



liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 

Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:    zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzi� sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku 

obrotowym 2009. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 



���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 

Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:              podziału zysku za rok obrotowy 2009 

§1 

1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osi�gni�ty w roku obrotowym 2009 w wysoko�ci 

42.170.211,14 zł (słownie: czterdzie�ci dwa miliony sto siedemdziesi�t tysi�cy dwie�cie 

jedena�cie złotych czterna�cie groszy) podzieli� w nast�puj�cy sposób: 

a) kwot� w wysoko�ci 23.751.084 zł (słownie: dwadzie�cia trzy miliony siedemset   pi��dziesi�t 

jeden tysi�cy osiemdziesi�t cztery złote) przeznaczy� na dywidend�, 

b) kwot� w wysoko�ci 18.419.127,14 zł (słownie: osiemna�cie milionów czterysta 

 dziewi�tna�cie tysi�cy sto dwadzie�cia siedem złotych czterna�cie groszy)  przeznaczy�

na kapitał zapasowy. 

2. Wysoko�� dywidendy przypadaj�ca na jedn� akcj� wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty). 

§2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia okre�li�: 

a) dzie� ustalenia prawa do dywidendy na 19 lipca 2010 roku, 

b) dzie� wypłaty dywidendy na dzie� 3 sierpnia 2010 roku. 



§3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:         udzielenia Prezesowi Zarz�du Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z 

wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarz�du absolutorium z 

wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:         udzielenia Członkowi Zarz�du Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu 

absolutorium z wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Zarz�du absolutorium z 

wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:         udzielenia Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi 

Sebastianowi absolutorium z wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi -Przewodnicz�cemu Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:         udzielenia Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi 

Dzbe�skiemu absolutorium z wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dzbe�skiemu – Wiceprzewodnicz�cemu 

Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:         udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi 

absolutorium z wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:         udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z 

wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:         udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z 

wykonania obowi�zków za rok obrotowy 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE Spółki Akcyjnej z siedzib� w Ostrowi 

Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowi�zków za rok obrotowy 2009. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:                udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu 

absolutorium z wykonania obowi�zków za okres od dnia 24 czerwca 2009 roku  

do dnia 31 grudnia 2009 roku 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE Spółki Akcyjnej z siedzib� w Ostrowi 

Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania obowi�zków za okres od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:              udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z 

wykonania obowi�zków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 24 

czerwca 2009 roku 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Nadolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania obowi�zków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 24 czerwca 2009 roku. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:              zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzi� skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2009, zawieraj�ce: 

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2009 

roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 447.748 tys. zł (słownie: 

czterysta czterdzie�ci siedem milionów siedemset czterdzie�ci osiem tysi�cy złotych), 

b/  skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do 

dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj�cy zysk netto w kwocie 42.832 tys. zł (słownie: 

czterdzie�ci dwa miliony osiemset trzydzie�ci dwa tysi�ce złotych), 

c/  skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 

stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazuj�ce całkowity dochód ogółem w 

kwocie 45.467 tys. zł (słownie: czterdzie�ci pi�� milionów czterysta sze��dziesi�t siedem 

tysi�cy złotych), 

d/  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 

1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapitału 

własnego o kwot� 43.082 tys. zł (słownie: czterdzie�ci trzy miliony osiemdziesi�t dwa 

tysi�ce złotych), 

e/  skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni��nych za rok obrotowy od dnia 1 

stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodków 

pieni��nych o kwot� 20.110 tys. zł (słownie: dwadzie�cia milionów sto dziesi�� tysi�cy 

złotych), 

f/    zasady (polityki) rachunkowo�ci oraz dodatkowe noty obja�niaj�ce. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 



Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 

Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:           zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej  

FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzi� sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Grupy 

Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2009. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 



liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 

Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:                 dokonania zmian w Statucie Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokona� nast�puj�cej zmiany w Statucie Spółki:  

§1 

§ 5 pkt. 5.2.1 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie:  



„Rada Nadzorcza składa si� z pi�ciu do siedmiu członków. Dwóch członków Rady Nadzorczej winni 

stanowi� członkowie niezale�ni. Walne Zgromadzenie ustala liczb� Członków Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani s� na wspóln�, czteroletni� kadencj�. Mandaty członków 

Rady Nadzorczej wygasaj� najpó�niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj�cego 

sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. 

Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spo�ród jej wcze�niej wybranych 

członków.”  

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:              udzielenia Radzie Nadzorczej upowa�nienia do ustalenia tekstu  jednolitego 

 Statutu Spółki 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib�  w 

Ostrowi Mazowieckiej upowa�nia Rad� Nadzorcz� FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzgl�dniaj�cego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 24 czerwca 2010 roku oraz do dokonania 

niezb�dnych poprawek redakcyjnych. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 



���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 

Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:               dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej 

§ 1 

 § 2 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie:  

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodz�: 

    a/ Przewodnicz�cy oraz 

    b/ od 4 do 6 pozostałych członków. 

2. Walne Zgromadzenie ustala liczb� Członków Rady Nadzorczej.” 

§ 2  

§ 3 ust. 8 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: 

„8. W przypadku zmniejszenia si� składu Rady Nadzorczej poni�ej minimalnej liczby okre�lonej 

w §2 niniejszego Regulaminu, Walne Zgromadzenie uzupełnia /wybiera/ skład Rady Nadzorczej 

na pozostał� cz��� kadencji.” 

§ 3 

§ 4 ust. 6 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: 

„6. Rada mo�e zwoła� Zwyczajne Walne Zgromadzenie, je�eli Zarz�d nie zwoła go w terminie 

ustalonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, je�eli zwołanie go uzna za wskazane.” 

§ 4 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. upowa�nia Rad� Nadzorcz�

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej 

Spółki. 



§ 5 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:               dokonania zmian  w Regulaminie Walnych Zgromadze�  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokona� nast�puj�cych zmian w Regulaminie Walnych 

Zgromadze� Spółki: 

§ 1 

§ 2 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: 

„ 1.  W Walnym Zgromadzeniu, w skrócie WZ, maj� prawo uczestniczy� wył�cznie osoby 

b�d�ce akcjonariuszami FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., które dokonały zarejestrowania 

swojego uczestnictwa na 16 (szesna�cie) dni przez wyznaczon� dat� WZ oraz, które nie 

wcze�niej ni� po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie pó�niej ni� w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ, zgłosili podmiotowi prowadz�cemu 

rachunek papierów warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie 

uczestnictwa w WZ. 

2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mog� uczestniczy� w WZ oraz wykonywa� prawo 

głosu osobi�cie lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno by� udzielone na pi�mie 

lub w postaci elektronicznej. 

3. Formularze pozwalaj�ce na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka 

umieszcza na swojej stronie internetowej. Wypełniony formularz akcjonariusz przesyła na 

adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.   

4. Członek Zarz�du i pracownik Spółki mog� by� pełnomocnikami na WZ.   

5. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, o których mowa w niniejszym paragrafie, zwani s�

dalej „uczestnikami Walnego Zgromadzenia”. 

6. Akcjonariusze maj� prawo otrzymywa� nieodpłatnie poczt� elektroniczn� list�

akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ. 

7. W WZ mog� bra� udział eksperci oraz go�cie zaproszeni przez organ zwołuj�cy WZ. 

8. Na WZ mog� by� obecni przedstawiciele mediów. 

9. Rewidentem do spraw szczególnych nie mo�e by� biegły rewident Spółki, badaj�cy 

sprawozdanie finansowe Spółki w danym roku obrotowym.” 

§ 2 

§ 4 ust. 1 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: 

„1. Lista obecno�ci sporz�dzana jest na podstawie listy uprawnionych akcjonariuszy, którzy 

dokonali zarejestrowania swojego uczestnictwa na WZ zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu oraz wykazu sporz�dzonego przez podmiot prowadz�cy depozyt papierów 

warto�ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.” 



§ 3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. upowa�nia Zarz�d FABRYK 

MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadze� 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

§4 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:               powołania Członków Rady Nadzorczej na now� kadencj�

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia powoła� na now� kadencj� do Rady 

Nadzorczej……………………………………………………………………………………… 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:              wyboru Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib� w 

Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybra� …………………………………………………… na 

Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 



Uchwała nr  /2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 

z dnia 24 czerwca 2010 roku 

W sprawie:              terminu pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej 

§1 

Zgodnie z §5 pkt 5.2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI 

„FORTE” Spółki Akcyjnej upowa�nia Zarz�d do ustalenia terminu pierwszego zebrania 

nowowybranej Rady Nadzorczej. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Oddanie głosu: 

���� ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Oddanie głosu: 

���� WSTRZYMUJE SI�

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

���� ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 


