
UCHWAŁA Nr 319 / 6397 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 11 października 2021 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego 

w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Santander Bank Polska 
S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr 

akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu 
 POLREGIO sp. z o.o. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 227 § 2 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze 

zm.). 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie 

podjęcia uchwały w sprawie wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander 

Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki 

akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o. 

2. Wzór oświadczenia Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody 

na przeprowadzenia głosowania pisemnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2  
 

1. Wyraża się zgodę na podjęcie uchwały Wspólników w sprawie wyboru Santander 

Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego 

rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu 

POLREGIO sp. z o.o. 

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 319/6397/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 11 października 2021 r.   

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Działając w imieniu Województwa Podkarpackiego wyrażam zgodę na przeprowadzenie 

głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Santander 

Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr 

akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o. 

 

 

 

 

…….………………..……………………………… 

              (data i podpis) 

     

 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 319/6397/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 11 października 2021 r.   

 

 

 

Karta do głosowania 

 

Głosowanie w formie pisemnej w przedmiocie podjęcia uchwały w następującym brzmieniu: 

 
 

Uchwała Wspólników 
Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

z dnia …..…października 2021 r. 
 

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po 
przekształceniu POLREGIO sp. z o.o. 

 
 

Wspólnicy Spółki POLREGIO sp. z o.o., działając na podstawie art. 3281 § 5 Kodeksu spółek 
handlowych, uchwalają, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Wyrażają zgodę na wybór Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu 
prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. 
z o.o. 

§ 2. 
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 
 

 

  Głos „za”  

  Głos „przeciw”  

  Głos „wstrzymujący się”  

        

           

           

                                                    …..………………..……………………………… 

              (data i podpis) 

     

 


