
 1/3

WZÓR  
FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA 

 
Akcjonariusz (osoba fizyczna): 
Pan /Pani*________________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA 

_________________________________________________________________________________ 
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA 

_________________________________________________________________________________ 
NR PESEL AKCJONARIUSZA 

_________________________________________________________________________________ 
NR NIP AKCJONARIUSZA 

_________________________________________________________________________________ 
ILOŚĆ AKCJI 

Adres zamieszkania Akcjonariusza: 
Ulica, nr lokalu_____________________________________________________________________ 
Miasto, kod pocztowy________________________________________________________________ 
Kontakt e-mail:_____________________________________________________________________ 
Kontakt telefoniczny_________________________________________________________________ 
 
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna): 
_________________________________________________________________________ 

NAZWA PODMIOTU 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

NR KRS / NR REJESTRU* 

__________________________________________________________________________________ 
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) 

__________________________________________________________________________________ 
ILOŚĆ AKCJI 

 
Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): 
Ulica, nr lokalu______________________________________________________________________ 
Miasto, kod pocztowy________________________________________________________________ 
Kontakt e-mail:_____________________________________________________________________ 
Kontakt telefoniczny_________________________________________________________________ 
 

Ustanawia pełnomocnikiem: 
Pana /Panią* ______________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA 

__________________________________________________________________________________ 
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA 

__________________________________________________________________________________ 
NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT) 

 
Adres zamieszkania Pełnomocnika: 
Ulica, nr lokalu______________________________________________________________________ 
Miasto, kod pocztowy________________________________________________________________ 
Kontakt e-mail:_____________________________________________________________________ 
Kontakt telefoniczny_________________________________________________________________ 
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
KPPD-SZCZECINEK S.A . z siedzibą w Szczecinku, które zostało zwołane na dzień 30 maja 2014 r. 
 
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego 
Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji. 
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego. Pełnomocnik może/nie może* ustanawiać dalszych 
pełnomocników. 
 
 

________________________________________________________ 
data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza 
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UWAGA! W RAZIE ROZBIE ŻNOŚCI POMI ĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W 
PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJ ĄCYMI SI Ę NA LI ŚCIE AKCJONARIUSZY 
SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROW ADZĄCEGO 
DEPOZYT PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH 
S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH 
AKCJONARIUSZ MO ŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM 
WALNYM ZGROMADZENIU. 

SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWI ĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWY ŻSZYM 
FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWI ĄZKU UDZIELANIA 
PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. 
SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJ ĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI 
KOMUNIKACJI PONOSI WYŁ ĄCZNE RYZYKO ZWI ĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY 
KOMUNIKACJI. 

ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I 
WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO 
SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA  O OFERCIE PUBLICZNEJ”) 
NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ, WI ĄŻĄCEJ INSTRUKCJI 
DOTYCZĄCEJ SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKRE ŚLONE W 
ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNO ŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU 
ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁ KI O OSIĄGNIĘCIU LUB 
PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 1 0%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 
75% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE. 
WAŻNE INFORMACJE: 

Objaśnienia dotyczące ustanowienia pełnomocnika: 
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnikiem dowolnie wskazaną(y): 1) 
osobę fizyczną albo 2) podmiot inny niż osoba fizyczna.  

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej dane identyfikujące pełnomocnika należy wpisać do 
pierwszej rubryki (1), a drugą rubrykę, dotyczącą pełnomocnictwa dla podmiotu innego niż osoba fizyczna, należy 
przekreślić lub pozostawić nie wypełnioną.  

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa podmiotowi innemu niż osoba fizyczna dane identyfikujące pełnomocnika 
należy wpisać do drugiej rubryki (2), a pierwszą rubrykę, dotyczącą pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, należy 
przekreślić lub pozostawić nie wypełnioną.  

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego 
pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza. W obu przypadkach 
akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z 
których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić 
odrębny formularz dla każdego pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej 
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga 
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres wz@kppd.pl poprzez przesłanie na wskazany adres - podpisanego przez akcjonariusza, bądź, 
w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza - 
dokumentu pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie „PDF”. 

Identyfikacja Akcjonariusza 
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać 
załączona: 

 1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 
urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo 

 2. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania 
Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg 
pełnomocnictw). 

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, kopie powyższych 
dokumentów powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki - skany w formacie „PDF” na adres 
wz@kppd.pl. 
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W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega 
sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo 

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z 
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób 
fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo 
lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

Identyfikacja pełnomocnika 
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy 
sporządzaniu listy obecności:  

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo 

b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z 
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) 
do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub 
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 
tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 
 
 
 

 


