
 
 

 

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY   

DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A z siedzibą w Białych Błotach 

zwołanego na dzień 8 sierpnia 2017 roku 
 
 
Ja, niżej podpisany/ My niżej podpisani* 
 
AKCJONARIUSZ: 

Imię i nazwisko /Firma*: …………………………………………………………………………………….……………………………………….……….…………………….………..….. 
 
Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL/ Nazwa organu prowadzącego rejestr  i nr właściwego rejestru, NIP*: 

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

 
Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:  ……………………………………..……………………………….……….……………………..…..………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….………………………...……....…... 
 
reprezentowany przez: Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….……….…………..…………………....………….. 
 
Funkcja: ………………………………………………………..…………………………………………….……….……………………PESEL: ………………….…………………..…….…….. 
 
Liczba reprezentowanych akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., …………………………….…………………………. 

 
 
Niniejszym zgłaszam/ zgłaszamy * projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia , które zostało zwołane na dzień 8 sierpnia 2017 roku.  

PROJEKT UCHWAŁY 
Dotyczący sprawy objętej    …. punktem porządku obrad 

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

Uzasadnienie 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………....…... 
 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….……….………..………………………..…... 
 
 
 
………………………………………..                                                                                                ……………………………………….. 
       Data                                                                                                                                         podpis Akcjonariusza  
 
 
 
(*niewłaściwe skreślić) 
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oryginały albo kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo inny podmiot uprawniony do 
poświadczenia dokumentów 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 

zaświadczenia wydane przez podmiot lub podmioty prowadzące  rachunek lub rachunki  papierów wartościowych Akcjonariusza 
potwierdzających fakt bycia Akcjonariuszem Spółki, oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki,  

2. dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela Akcjonariusza,  
3. w przypadku przekazania zgłoszenia przez pełnomocnika – dodatkowo dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza lub osoby 

uprawnione do jego reprezentowania, a w przypadku pełnomocników dalszych, także ciąg pełnomocnictw,  
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,  
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY 

W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A z siedzibą w Białych Błotach 

zwołanego na dzień 8 sierpnia 2017 roku 
 
 
Ja, niżej podpisany/ My niżej podpisani* 
 
AKCJONARIUSZ: 

Imię i nazwisko /Firma*: …………………………………………………………………………………….……………………………………….……….…………………….………..….. 
 
Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL/ Nazwa organu prowadzącego rejestr  i nr właściwego rejestru, NIP*: 

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

 
Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:  ……………………………………..…………………………………………….……….………..…..………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……….……………………………...……....…... 
 
reprezentowany przez: Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….……….…..…………………....………….. 
 
Funkcja: ………………………………………………………..……………………………………PESEL: ………………….…………………………………………….……….…..…….…….. 
 
Liczba reprezentowanych akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., ………………………………………………….…… 

 
 
Niniejszym składam/ składamy * wniosek o umieszczenie  w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ,  
które zostało zwołane na dzień 8 sierpnia 2017 roku.  
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….……….………………....…... 
 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……….…………………....…... 

 
 

oraz składam następujący projekt uchwały:  
 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….…………………………....…... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….………………….…………………………………………………………....…... 

Uzasadnienie 
…………………………………………………………………………………………………….……….………………………………….……………………………..…………………………....…... 
 
…………………………………………………………………………………………………….……….………………………………….…………………………………..………………………..…... 
 
 
 
………………………………………..                                                                                                ……………………………………….. 
       Data                                                                                                                                         podpis Akcjonariusza  
 
 
 
(*niewłaściwe skreślić) 
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oryginały albo kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo inny podmiot uprawniony do 
poświadczenia dokumentów 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, oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki,  

2. dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela Akcjonariusza,  
3. w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika – dodatkowo dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza lub osoby 

uprawnione do jego reprezentowania, a w przypadku pełnomocników dalszych, także ciąg pełnomocnictw,  
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,  

 
 
 


