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Ronson Development SE 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 grudnia 2018 roku 

 
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA 

 

 
………………………………., …………………………… 

                                                                                                                                                                       (miejscowość)                           (data) 

 
DANE AKCJONARIUSZA 

Imię i nazwisko / Nazwa  
Adres:  
Seria i nr dowodu osobistego / 
paszportu1 

 

PESEL1  
Nazwa rejestru i nr wpisu2  

niniejszym upoważnia 

DANE PEŁNOMOCNIKA 
Imię i nazwisko / Nazwa  
Adres:  
Seria i nr dowodu osobistego / 
paszportu3 

 

PESEL3  
Nazwa rejestru i nr wpisu4  

do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Ronson 
Development SE („Spółka”), zwołanym na dzień 20 grudnia 2018 roku, w siedzibie Spółki pod adresem: 
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, a w szczególności do udziału i zabierania głosu, 
do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu akcjonariusza zgodnie z załączoną 
instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika5. 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje ..................................... akcji posiadanych przez akcjonariusza. 

Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw:  Tak  Nie 

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza: 

 

Podpis  Podpis 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko 

Stanowisko  Stanowisko 

                                                           
1 należy wypełnić tylko jeżeli akcjonariusz jest osobą fizyczną, w przeciwnym razie przekreślić 
2 należy wypełnić tylko jeżeli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, w przeciwnym razie przekreślić 
3 należy wypełnić tylko jeżeli pełnomocnik jest osobą fizyczną, w przeciwnym razie przekreślić 
4 należy wypełnić tylko jeżeli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, w przeciwnym razie przekreślić 
5 niepotrzebne skreślić  
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Identyfikacja akcjonariusza 

Do pełnomocnictwa powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza 
(np. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ). Jeżeli 
pełnomocnictwo zostało udzielone przez osobę inną niż akcjonariusz będący osobą fizyczną, powinny 
ponadto zostać do niego załączone dokumenty umożliwiające weryfikację ważności pełnomocnictwa, 
np. kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby 
fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZ (np. nieprzerwany ciąg 
pełnomocnictw). W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane wraz z pełnomocnictwem w formie 
elektronicznej jako załączniki w formacie PDF. W przypadku wątpliwości, Spółka zastrzega sobie prawo 
do podjęcia działań służących weryfikacji tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w 
szczególności do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Spółka 
zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji lub brak 
dostarczenia wymaganych dokumentów traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowić 
może podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w WZ. 

 

Identyfikacja pełnomocnika 

Pełnomocnik ma obowiązek wpisania się na listę obecności przed Walnym Zgromadzeniem. 
Pełnomocnik, przed wpisaniem się na listę obecności, ma obowiązek przedłożyć dokumenty, które 
potwierdzą jego tożsamość - dowód osobisty lub paszport. Przedstawiciele osób prawnych oraz 
pełnomocnicy, przed wpisem na listę obecności, mają ponadto obowiązek przedłożyć dokumenty, z 
których wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu 
- odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (lub 
osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg 
pełnomocnictw). 


