IV CZĘŚĆ CZWARTA – Wzór pełnomocnictwa
IV PART FOUR – Power of attorney
Imię i nazwisko / firma Akcjonariusza:/ Miejscowość:/ Place:
Name/Company of the Shareholder:
Adres:/Address:

Data:/Date:

Nr PESEL/KRS lub nr innego publicznego rejestru:/PESEL/KRS or other public registry number:
PEŁNOMOCNICTWO/ POWER OF ATTORNEY
niejszym ustanawiam:/I hereby grant to:
[imię i nazwisko/full name__________________],
zam.
w/domiciled
at
[_____________________________________]
przy ul./street name [_______________________],
PESEL/PESEL [__________________]

[firma/company
under
name________________________________________],
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy/ entered into the Register of
Entrepreneurs
held
by
the
District
Court
[__________________], [__] Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS/
Commercial Division of the National Court Register,
under KRS No. [______________________],
moim pełnomocnikiem do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 4,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000051757, o kapitale
zakładowym wysokości 2.814.144,25 zł w całości opłaconym („Spółka”), zwołanym na dzień 26 lutego 2020 r.
oraz do wykonywania na Nwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki prawa głosu z należącym
do mnie/ a power of attorney with regard to the participation at the Exrdinary General Meeting of the
Shareholders of the company under the business name Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego “Baltona”
S.A. with its registered office in Warsaw at ul. Marcina Flisa 4, entered into the Register of Entrepreneurs kept
by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court
Register under KRS number 000051757, with a share capital of PLN 2,814,144.25 paid in full (the “Company”)
held on 26 February 2020, and to exercise at this Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the
Company the right to vote for [___________] akcji tej Spółki./ Company shares held by me.
Pełnomocnik/Attorney-in-fact:
 może/may
 nie może/may not
ustanawiać dalszego pełnomocnictwa./ grant a further power of attorney.
 Instrukcja co do sposobu głosowania:/ Instructions on how to vote:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa./ The Attorney-in-fact shall
be exempt from the obligation to return the power of attorney document.
…………………..
Imię i nazwisko/Full name

