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…......................................... 
(miejscowość i data)          

 

…....................................................... 
(firma) 

 

 

…....................................................... 
(adres) 

 

 

…....................................................... 
(nr telefonu, adres e-mail) 

 

 

 

…....................................................... 
(nr KRS) 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA 

W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 

DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY ZWOŁANYM NA 

DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 

 

(Ja, niżej podpisany/a / My, niżej 

podpisani*) …..................................................................................(imię i nazwisko), (uprawniony / 

uprawnieni*) do działania w 

imieniu …..........................................................................................(nazwa firmy akcjonariusza) z 

siedzibą w …..........................................................................................(siedziba, adres), wpisanej do 

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy …......................................(Sąd Rejonowy), …..(nr 

Wydziału) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS …..........................(nr KRS), oświadczam, 

że …..........................................................................................(nazwa firmy akcjonariusza) jest 

akcjonariuszem Dase Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdnicy uprawionym z …..........................(liczba 

akcji) akcji …......................(rodzaj akcji**), na które przypada …..........................(liczba głosów) głosów. 

 

i niniejszym, w imieniu …..........................................................................................(nazwa firmy 

akcjonariusza) i na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Spółki wydanym przez…..........................................................................................(nazwa podmiotu 
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prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu …......................(data wydania), o 

numerze …..................................................................(nr zaświadczenia), upoważniam: 

 

Osobę fizyczną* 

[Panią/a …....................................................(imię i nazwisko pełnomocnika), (posiadającego / posiadającą*) 

nr PESEL ….......................(nr PESEL), (legitymującego / legitymującą*) się dowodem osobistym 

nr …......................(nr dowodu osobistego), (zamieszkałego / zamieszkałą)* 

w …........................................................................................................................................................

...(adres)] 

 

Firmę* 

[…..........................................................................................(nazwa firmy pełnomocnika) z siedzibą 

w ….......................................(siedziba, adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy …......................................(Sąd Rejonowy), …..(nr Wydziału) Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS …..........................(nr KRS),] 

 

do reprezentowania firmy …..........................................................................................(nazwa firmy 

akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dase Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Świdnicy zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej R. 

Bartela, S. Łagoda S.C. w Świdnicy, przy ul. Rynek 15, 58-100 Świdnica, a w szczególności do 

udziału oraz do głosowania w 

imieniu …..........................................................................................(nazwa firmy akcjonariusza) 

z …..........................(liczba akcji) akcji …..............................(rodzaj akcji**), na które 

przypada …..........................(liczba głosów) głosów, (według uznania pełnomocnika/zgodnie z 

niniejszym pełnomocnictwem*). 

 

Dodatkowe oświadczenia co do zakresu umocowania lub jego ograniczenia:* 

..............................................................................................................................................................* 

..............................................................................................................................................................* 

..............................................................................................................................................................* 

..............................................................................................................................................................* 

..............................................................................................................................................................* 

 

 

Pełnomocnik (nie jest / jest*) upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa. 
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….......................................................................................... 

(Nazwa firmy Akcjonariusza) 

 

 

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

(Osoba upoważniona do reprezentowania Akcjonariusza) 

 

* niepotrzebne skreślić 

** akcje imienne / akcje zwykłe na okaziciela 


