
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA 
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SUWARY S.A. W DNIU 22 

MARCA 2016 R. 
 
 
Akcjonariusz (osoba fizyczna): 
  
legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………… 

     

wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… 
        

NR PESEL AKCJONARIUSZA   …………………………………………………………………………......... 
   

 

ILOŚĆ AKCJI …………………………………………………………………………......... 
  

Dane kontaktowe Akcjonariusza: 
 
Adres zameldowania: …………………………………………………………………………. 
 
Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: 
 
Pana    

 
legitymującego się dowodem osobistym …………………………….  

 
wydanym przez ………………………………………………  

  

PESEL ……………………………………………. 
   

Dane kontaktowe Pełnomocnika: 
 
Adres zameldowania: …………………………………………………………………………. 
 
 
Pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, które zostało zwołane na 
dzień 22 marca 2016 r. 
               
Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki „Suwary” S.A. w dniu 22.03.2016r., zgodnie z poufną instrukcją. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
PODPIS AKCJONARIUSZA 

 



Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):  
 
Nazwa firmy ………………………………………………………………… 

 
          

NIP  ……………………….., REGON  …………………………….. 
 
ILOŚĆ AKCJI …………………………………………………………………………......... 
 
Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): 
 
Adres: …………………………………………… 
 
Kontakt e-mail: ………………………………………… 

 
Kontakt telefoniczny: ……………………………………………… 
 
Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: 
 
Pana/ Panią     

 
legitymującego się dowodem osobistym …………………………….  

 
wydanym przez ………………………………………………  

  

PESEL ……………………………………………. 
   

Dane kontaktowe Pełnomocnika: 
 
Adres: ……………………………………………… 
 
Kontakt e-mail: ……………………………………... 
 
Kontakt telefoniczny: ……………………………. 
 
Pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach , które zostało zwołane na 
dzień 22 marca 2016 r. 
               
Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki „Suwary” S.A. w dniu 22.03.2016, zgodnie z poufną instrukcją. 

 
 
 
 
……………………………………………………….. 
PODPIS AKCJONARIUSZA 

 
 



 
 
WAŻNE INFORMACJE: 
 
Identyfikacja Akcjonariusza 
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik: (i) w 
przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopie dowodu osobistego, paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (ii) w przypadku 
akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych 
na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.  
Identyfikacja pełnomocnika 
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od 
pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 
(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo (ii) w 
przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 
pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego 
urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do 
reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. 
 
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA 
WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY 
SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I 
PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 4063 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ 
ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM 
WALNYM ZGROMADZENIU. 
 
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA 
POWYŻSZYM FORMULARZU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


