
 

 

 

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A.

W DNIU 
 
 
Akcjonariusz (osoba fizyczna):
Pan /Pani 
 
…………………………………………………………………
/IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA/
 
legitymujący się dowodem osobistym
 
……………………………………………………………………………………………………………
/NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA/
wydanym przez 
 
………………………………………………………….……...…………………………………………
/NAZWA ORGANU/ 
 
……………………………………………………………………………………………
NR PESEL 
 
.…………………………………………..………………………………………………………………
/ILOŚĆ AKCJI AKCJONARIUSZA/
 
Dane kontaktowe Akcjonariusza:
 
Miasto: ………………………………………………………………………….
 
Kod pocztowy: …………………………………………………………………
 
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
 
Kontakt e-mail…………………………………………………………………..
 
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
 
 

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A.

W DNIU 30 CZERWCA 2012 ROKU 

Akcjonariusz (osoba fizyczna):  

…………………………………………………………………………………………………………
 I NAZWISKO AKCJONARIUSZA/ 

 dowodem osobistym 

……………………………………………………………………………………………………………
/NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA/ 

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

……………………………………………………………………………………………

.…………………………………………..………………………………………………………………
 AKCJI AKCJONARIUSZA/ 

Dane kontaktowe Akcjonariusza: 

Miasto: …………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

mail………………………………………………………………….. 

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….. 
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NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A.  

……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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



 

 

 

 
 

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
 
Pana /Panią 
 
…………………………………………………………………………………………..………………
/IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA/
 
legitymującego/ą się dowodem osobistym
 
………………………………………………….……………………………………
/NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika/
 
 
wydanym przez 
 
……………………………………………………………………………………………………………
/NAZWA ORGANU/ 
 
………………………………………………………………………….........
/NR PESEL PEŁNOMOCNIKA/
 
………………………………………………………………………….........
/NR NIP PEŁNOMOCNIKA/ 
 
Dane kontaktowe Pełnomocnika:
 
Miasto: ………………………………………………………………………….
 
Kod pocztowy: …………………………………………………………………
 
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
 
Kontakt e-mail…………………………
 
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
 
do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko 
S.A., które odbędzie się w dniu 
Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel 
w jego trakcie z ........
podpisywania listy obecnoś
akcjonariusza oraz do działania zgodni
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczon
pełnomocnika.* 
 
 
 
……………………………………………….
/Podpis akcjonariusza / osób reprezentuj
 
*niepotrzebne skreślić 
 

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:  

…………………………………………………………………………………………..………………
PEŁNOMOCNIKA/ 

 dowodem osobistym 

………………………………………………….……………………………………
/NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika/ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......... 
PEŁNOMOCNIKA/ 

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

Dane kontaktowe Pełnomocnika:  

Miasto: …………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………… 

Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… 

mail………………………………………………………………….. 

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….. 

do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko 
ę w dniu 30 czerwca 2012 r. w Śremie (63

skiego 2 (Hotel L’ascada) oraz w szczególności do zabierania głosu 
w jego trakcie z ............................................... /wpisać liczb
podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu 

działania zgodnie z: 
 co do sposobu głosowania zamieszczoną poniŜej / 

………………………………………………. 
/Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza/ 
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…………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko 
remie (63-100), przy ulicy 

ci do zabierania głosu 
 liczbę akcji/ akcji, 

ci i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu 

 według uznania 



 

 

 

 
 

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE 

W DNIU 

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organ izacyjna):
 
……………………………………………………………………………………………………………
/NAZWA PODMIOTU/ 
 
……………………………………………………………………………………………………………
/NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR 
 
……………………………………………………………………………………………………………
/ILOŚĆ AKCJI AKCJONARIUSZA/
 
 
Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):
 
Miasto: ………………………………………………………………………….
 
Kod pocztowy: …………………………………………………………………
 
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
 
Kontakt e-mail…………………………………………………………………..
 
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
 
Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
Pana /Panią 
 
…………………………………………………………………………………………...………………
/IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA/
 
legitymującego/ą się dowodem osobistym
 
………………………………………..…………………………………………………………………
/NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika/
 
wydanym przez 
 
………………………………………….………………………………………………………………
/NAZWA ORGANU/ 
 

………………………………………………………………………….........
/NR PESEL PEŁNOMOCNIKA/
 
………………………………………………………………………….........
/NR NIP PEŁNOMOCNIKA/ 
 
 
 

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A.

W DNIU 30 CZERWCA 2012 ROKU 
 
 

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organ izacyjna):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
D REJESTROWY / NR REJESTRU/ 

……………………………………………………………………………………………………………
 AKCJI AKCJONARIUSZA/ 

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: …………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………… 

lokalu………………………………………………………………… 

mail………………………………………………………………….. 

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….. 

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:  

…………………………………………………………………………………………...………………
 I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA/ 

 dowodem osobistym 

………………………………………..…………………………………………………………………
/NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika/ 

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

…………………………………………………………………………......... 
PEŁNOMOCNIKA/ 

…………………………………………………………………………......... 
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ZGROMADZENIE DELKO S.A.  

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organ izacyjna):  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): 

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

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

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



 

 

 

 
 
 
Dane kontaktowe Pełnomocnika:
 
Miasto: ………………………………………………………………………….
 
Kod pocztowy: …………………………………………………………………
 
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
 
Kontakt e-mail…………………………………………………………………..
 
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
 
 
do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko 
S.A., które odbędzie się w dniu 
Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’
w jego trakcie z ................................................. /wpisa
odpisywania listy obecnoś
akcjonariusza oraz do działania zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczon
pełnomocnika.* 
 
 
 
………………………………………………………………….
/Podpis akcjonariusza / osób reprezentuj
 
*niepotrzebne skreślić 

Dane kontaktowe Pełnomocnika:  

Miasto: …………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………… 

Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… 

mail………………………………………………………………….. 

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….. 

do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko 
ę w dniu 30 czerwca 2012 r. w Śremie (63

skiego 2 (Hotel L’ascada) oraz w szczególności do zabierania głosu 
w jego trakcie z ................................................. /wpisać liczb
odpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu 

działania zgodnie z: 
 co do sposobu głosowania zamieszczoną poniŜej / 

…………………………………………………………………. 
/Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza/ 
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do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko 
remie (63-100), przy ulicy 

ci do zabierania głosu 
 liczbę akcji/ akcji,  

awa głosu z akcji w imieniu 

 według uznania 


