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Notice	  of	  Extraordinary	  General	  Meeting	  
Zwołanie	  Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  Akcjonariuszy	  

	  
	  

AERFINANCE	  SE	  
(a	  Societas	  Europaea	  formed	  in	  accordance	  with	  Council	  Regulation	  (EC)	  No.	  2157/2001	  and	  

registered	  in	  England	  and	  Wales	  with	  number	  SE000082)	  
AerFinance	  SE	  

(Spółka	  Europejska	  utworzona	  zgodnie	  z	  zapisami	  Rozporządzenia	  Rady	  WE	  2157/2008	  I	  
zarejestrowana	  w	  Anglii	  I	  Walii	  pod	  numerem	  SE000082)	  

	  
NOTICE	   IS	   HEREBY	   GIVEN	   THAT	   an	   Extraordinary	   General	   Meeting	   of	   AerFinance	   SE	   (the	  
“Company”)	   will	   be	   held	   at	   ul.	   Sabały	   60	   on	   2nd	   April	   2015	   at	   1100	   CET	   for	   the	   purpose	   of	  
considering	  and,	  if	  thought	  fit,	  passing	  the	  following	  resolutions	  as	  an	  ordinary	  resolutions:	  
Niniejszym	  ogłasza	  się,	   że	  Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  Akcjonariuszy	  spółki	  AerFinance	  SE	  
(“Spółka”)	  odbędzie	  się	  przy	  ul.	  Sabały	  60,	  w	  dniu	  2	  kwietnia	  2015	  roku	  o	  godzinie	  11.00	  CET	  w	  celu	  
poddania	  pod	  głosownia	  następujący	  uchwał:	  	  
	  

1. To appoint Rafał Tomkowicz to the Administrative Organ of the Company 
 

2. To appoint Maciej Wawrzyniak to the Administrative Organ of the Company 
 

3. To appoint Małgorzata  Sokol -Ilska to the Administrative Organ of the Company 

 
1. Wyznaczyć p. Rafała Tomkowicza jako członka Organu Administracyjnego Spółki 
2. Wyznaczyć p. Macieja Wawrzyniaka jako członka Organu Administracyjnego Spółki 
3. Wyznaczyć p. Małgorzatę Sokół Ilską jako członka Organu Administracyjnego Spółki 

 
 
By	  order	  of	  the	  Administrative	  Organ	  of	  the	  Company.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
  Notes:	  
1	   	  A	  member	  entitled	  to	  attend	  and	  vote	  at	   the	  meeting	   is	  entitled	  to	  appoint	  a	  proxy	   to	  attend	  	  
and,	  	  on	  	  a	  	  poll,	  	  vote	  	  on	  	  his	  	  behalf.	  	  A	  proxy	  need	  not	  be	  a	  member	  of	  the	  Company.	  A	  form	  of	  
proxy	  is	  enclosed	  herewith.	  
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2	   	   To	   be	   valid,	   form(s)	   of	   proxy	   must	   be	   lodged	   at	   the	   registered	   office	   of	   the	   company	   at	  
AerFinance	   SE	  Armstrong	   House,	   First	   Avenue,	   Robin	   Hood	   Airport,	   Doncaster,	   South	   Yorkshire	  
DN9	   3GA	   United	   Kingdom,	   	   not	   later	   than	   48	   hours	   before	   the	   time	   fixed	   for	   the	   meeting.	  	  
Completion	  and	   return	  of	  a	   form	  of	  proxy	  will	   	   not	   	  preclude	   	  a	   	  member	   	   from	   	  attending	   	   and	  	  
voting	  	  in	  	  person	  	  if	  	  he	  	  so	  	  wishes.	  	  
Pursuant	  to	  section	  324	  of	  the	  Companies	  Act	  2006,	  a	  	  member	  entitled	  to	  attend	  and	  vote	  	  at	  	  the	  	  
meeting	  	  may	  	  appoint	  	  more	  	  than	  	  one	  	  proxy,	  	  provided	  	  that	  	  each	  	  proxy	  	  is	  appointed	  to	  exercise	  
the	   rights	   attached	   to	   different	   shares	   held	   by	   him.	   A	   proxy	   need	   not	   be	   a	   member	   of	   the	  
Company.	  
 
Uwagi: 

1. Akcjonariusz,	  który	  	  uprawniony	  jest	  to	  uczestnictwa	  oraz	  wykonywania	  praw	  głosu,	  posiada	  prawo	  
do	  wyznaczenia	  pełnomocnika	  w	  celu	  reprezentowania	  go	  podczas	  obrad	  Zgromadzenia	  
Akcjonariuszu	  oraz	  wykonywania	  praw	  głosu	  w	  jego	  imieniu.	  Pełnomocnik	  nie	  musi	  być	  
akcjonariuszem	  Spółki.	  Formularz	  Pełnomocnictwa	  jest	  załączony	  do	  niniejszego	  Zawiadomienia.	  

2. Ważne	  pełnomocnictwo	  musi	  być	  dostarczone	  do	  siedziby	  Spółki	  pod	  adresem	  :	  Armstrong	  House,	  
First	  Avenue,	  Robin	  Hood	  Airport,	  Doncaster,	  South	  Yorkshire,	  DN9	  3GA,	  Zjednoczone	  Królestwo	  nie	  
później	  niż	  48	  godzin	  przez	  planowanym	  rozpoczęciem	  obrad.	  	  

Zgodnie z zapisami art 324 Companies Act 2005, akcjonariusz, który jest uprawniony do 
uczestnictwa na Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz do wykonywania praw głosu, ma prawo 
wyznaczyć więcej niż jednego pełnomocnika, przy założeniu, ze każdy pełnomocnik będzie 
wyznaczony do wykonywania praw związanych z akcjami różnych klas. Pełnomocnik nie musi być 
akcjonariuszem Spółki  
	  


