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PEŁNOMOCNICTWO 

DATA: 
 
 Do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A.  

 

 

DANE AKCJONARIUSZA: 

 
Nazwa 
 

 

 
Adres: 

 

 
Sąd R ejestrowy 

 

 
Nr KRS 

 

 
REGON 

 

 
NIP 

 

 
Kapitał zakładowy 

 

 
Dane rej estrowe podmi otu 
zagranicznego 

 

 
Telefon / email 

 

 

 

DANE PEŁNOMOCNIKA: 
 
Imię N azwisko 

 

 
Seria i numer dokumentu tożsamości  
(dowodu osobistego lub paszportu)  

 

 
Telefon / email 

 

 
 
Niniejszym udzielam/y wskazanemu powyżej pełnomocnikowi pełnomocnictwa do 

reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
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ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, zwołanym na dzień 29 czerwca 

2010 roku. 

Pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do wykonywania w imieniu akcjonariusza 

wszystkich uprawnień przysługujących z 999999999.. sztuk akcji 

ZETKAMA. S.A., zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez (nazwa 

wystawcy) 9999999999999999999. 9999999999999 

o nadanym numerze99999999999 

 

instrukcja głosowania 

Pełnomocnik uprawniony jest głosować nad poszczególnymi uchwałami według 

swojego uznania/Pełnomocnik zobowiązany jest głosować w następujący sposób1:  

a) uchwała nr 1 - za/przeciw/głos wstrzymujący2 

b) uchwała nr 2 - za/przeciw/głos wstrzymujący  

c) uchwała nr 3 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

d) uchwała nr 4 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

e) uchwała nr 5 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

f) uchwała nr 6 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

g) uchwała nr 7 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

h) uchwała nr 8 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

i) uchwała nr 9- za/przeciw/głos wstrzymujący 

j) uchwała nr 10 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

k) uchwała nr 11 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

l) uchwała nr 12 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

m) uchwała nr 13 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

n) uchwała nr 14 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

o) uchwała nr 15 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

p) uchwała nr 16 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

q) uchwała nr 17 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

r) uchwała nr 18 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

s) uchwała nr 19 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

                                                 
1
 Należy zakreślić jedną z dwóch dyspozycji dla pełnomocnika  

2
 W przypadku wybory dyspozycji głosowania w określony sposób należy zakreślić sposób oddania głosu. 
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t) uchwała nr 20 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

u) uchwała nr 21 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

v) uchwała nr 22- za/przeciw/głos wstrzymujący 

w) uchwała nr 23 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

x) uchwała nr 24 - za/przeciw/głos wstrzymujący 

 

 

Świadom/i konsekwencji karnych składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/y, 

że wskazane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 
 
PODPIS OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/ UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA 


