
Wzór 
 

............................................. 
 (miejscowość i data) 

 

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

ASBISc Enterprises Plc z siedzibą w Limassol zwołanym na dzień 30 maja 2011 r. 

 
Ja niżej podpisany / My niżej podpisani  

Imię i nazwisko ............................................................................................................................................ 

Adres.............................................................................. e-mail ............. .....................  

oraz 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................................ 

Adres.............................................................................. e-mail ............. ..................... 

 

uprawnieni do działania w imieniu ....................................................................... (firma/nazwa Akcjonariusza)  

z siedzibą w ............................................. , wpisanej do ............................................. pod 

numerem......................................................., 

 

oświadczamy, że ..........................................(firma/nazwa  Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem 

ASBISc Enterprises Plc z siedzibą w Limassol, uprawnionym z ..................... (słownie:............) akcji zwykłych 

na okaziciela/akcji imiennych ASBISc Enterprises Plc z siedzibą w Limassol 

 

i niniejszym upoważniam/y: 

Pana/Panią ................................................... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się 

......................................................................... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), 

adres............................................................... e-mail ......................................... 

albo 

.................................................................................. (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w 

........................................................ adres ................................................... wpisanego do 

................................................................. pod numerem ....................................... e-mail 

..................................................... 

 

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASBISc Enterprises Plc zwołanym 

na dzień 30 maja 2011 r., w siedzibie ASBISc Enterprises Plc w Limassol, Diamond Court, 43 Kolonakiou 

Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z 

.................. (słownie:............) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / 

według uznania pełnomocnika* w następujących sprawach: 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;  

4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok 

zakończony 31 grudnia 2010 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;  

5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 

31 grudnia 2010 roku;  

6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 

2010 roku;  

7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2010 

roku;  



8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego 

wynagrodzenia za rok 2011 w późniejszym terminie;  

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o ponownym wyborze Dyrektorów;  

10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku;  

11. Zamknięcie obrad zgromadzenia. 

 

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.  

 

Załączniki:  

- odpis z rejestru Akcjonariusza 

 

 

          ......................................................... 

           (imię i nazwisko) 

 

* niepotrzebne skreślić 


