
_____________________________, dnia _______________roku  
(miejscowość)    (data)  

 
Zarząd  
DELKO spółka akcyjna  
z siedzibą w Śremie  
ul. Gostyńska 51 
63-100 Śrem 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA  
 
Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:  
(poniżej należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci 
adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)  
 
______________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko/firma)  
 
______________________________________________________________________________________ 
(miejsce i adres zamieszkania/siedziba)  
 
______________________________________________________________________________________ 
(PESEL dane kontaktowe: e-mail, telefon/NIP, dane rejestrowe obejmujące określenie rodzaju rejestru i 
podmiotu prowadzącego rejestr oraz numer wpisu)   
 
 
posiadający _______________________*

1 
akcji DELKO spółka akcyjna zapisanych na rachunku  

(liczba akcji)  
papierów wartościowych 
w ______________________________________________________________________________ 

(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)  
 
uprawniających do wykonywania ___________________________ głosów, z których to akcji będzie  

(liczba głosów)  
 

wykonywane prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DELKO spółka akcyjna zwołanym 
na dzień 29 lutego 2012 r. na podstawie Imiennego zaświadczenia o prawie  
 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze:_________________________ wydanym w dniu:  
 
_____________________ przez ____________________________________________________________ 

(nazwa podmiotu wystawiającego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu) 

 
informuję, że w dniu _______________________________ roku zostało przeze mnie udzielone 
    (data)  
 
pełnomocnictwo ________________________________________________________ legitymującemu/ej 
się  

(imię i nazwisko pełnomocnika/firma)  
 

_______________________________________________________________ nr ____________________ 
(nazwa dokumentu/oznaczenie organu rejestrowego)  (numer dokumentu/rejestru)  
 
______________________________________________________________________________________ 

(dane kontaktowe: e-mail, telefon) 



 
zwanego dalej „Pełnomocnikiem” do reprezentowania mnie jako Akcjonariusza i właściciela 
wymienionych powyżej akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DELKO spółka akcyjna 
zwołanym na dzień 29 lutego 2012 r. poprzez uczestniczenie w moim imieniu w tymże Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wymienionych 
powyżej akcji: 
 
 zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w załączonym „Formularzu pozwalającym na 

wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”; 
 
 według uznania Pełnomocnika *
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Ponadto oświadczam, iż: 
 
 niniejsze zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej 

wyżej 
 
 do niniejszego zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku PDF*
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_______________________________________  
(czytelny podpis Akcjonariusza)  
 
 
Załączniki: 

1. Kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 
Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), 

2. Kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości/odpisu 
z właściwego rejestru Pełnomocnika (skan i konwersja do formatu PDF). 

______________________________________________________________________________________
_________________________ 
*1 Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych 
i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym 
z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.  
 
*2 Należy zaznaczyć właściwe pole 
 
*3 Należy zaznaczyć właściwe pole 
 
 


