
Miejscowość     ………………………………    , data ………………………………  

 

Pełnomocnictwo  

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka 

Akcyjna siedzibą w Białych Błotach  

w dniu 3 października 2016 roku 

 

 

…...…………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………. 
Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa osoby prawnej 

 

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

Numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL Akcjonariusza / nazwa i nr z właściwego rejestru* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres/ siedziba 

 

Niniejszym udzielam/ udzielamy*  pełnomocnictwa dla:  

 

………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
Imię i nazwisko Pełnomocnika 

 

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….... 
Rodzaj dokumentu,  numer i seria  

 

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
Adres  

 
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 

„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach zwołanym na dzień 3 października 2016 roku. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim/naszym* imieniu wszystkich uprawnień przysługujących 

mi/nam* z akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.  w liczbie …………..….…….. (słownie: 

……………………………………………….…………………………………..….……..   ), zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 października 2016 roku, wystawionym przez 

………………………………………………………………………………………… o nadanym numerze …………………..…………….. 

 

Dodatkowe informacje, wyłączenia, szczególne uprawnienia: 

 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są 

prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

            _____________________________________ 
                Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza 

• Niepotrzebne skreślić 

Do pełnomocnictwa należy dołączyć oryginały  lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo inny podmiot 
uprawniony do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem albo, w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, skany w 
formacie PDF następujących dokumentów: 

1. zaświadczenia wydane przez podmiot lub podmioty prowadzące  rachunek lub rachunki  papierów wartościowych Akcjonariusza 
potwierdzających fakt bycia Akcjonariuszem Spółki,  

2. w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną odpisu właściwego dla 
Akcjonariusza rejestru albo odpis z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym 
uprawnienia osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,  dowodu osobistego lub paszportu 
przedstawiciela Akcjonariusza,  

3. dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę,  
4. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,  
5. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru albo odpis z 

właściwego dla danego pełnomocnika rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji tego 
pełnomocnika, a także kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela pełnomocnika,  

6. ewentualnie ciąg pełnomocnictw.  
 


