"UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 LISTOPADA 2020 r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
Akcjonariusz (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)
Imię i nazwisko/ Firma ………………………………………………………………………………....................
Adres ………………………………………………………………………………………………….....................
Legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy ………………………………………………......................
nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza / nr KRS

wydanym przez / Sąd Rejestrowy …………………………………………………………......................................
nazwa organu

Nr PESEL / REGON Akcjonariusza……...……………………………………………………………....................
Nr NIP Akcjonariusza……...………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu/adres poczty elektronicznej Akcjonariusza
…………………………………………………………………..
Reprezentowany przez:
1.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………...
Stanowisko ………………………………………………………………………..………………………

2.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………...
Stanowisko ……………………………………………………………………………………..................

oświadcza, że (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) ……………………………………….………....................
posiada (liczba) …………………………………………….. akcji zwykłych na okaziciela/imiennych Spółki
„UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne” S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej pełnomocnika …………………………………………………
i niniejszy ustanawia pełnomocnikiem:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko pełnomocnika

legitymującego się …………………………………………………………………………………………………..
nr i seria dowodu osobistego pełnomocnika/ dokument rejestracyjny

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………...
nazwa organu

Nr PESEL (REGON) Pełnomocnika ………………………………………………………………………………..
Nr NIP Pełnomocnika ………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają weryfikacje pełnomocnika;
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne” S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Skarżyńskiego 14 (31-866 Kraków), które zostało zwołane
na dzień 26 listopada 2020 r. a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją
co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika1
1

Niepotrzebne skreślić

………………………………………..

…………………………………………..

podpis

Miejscowość …………………………
Data ………………………………….

podpis

Miejscowość…………………………….
Data ……………………………………..

INFORMACJE ISTOTNE
Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna
zostać załączona:
a) W przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczna – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego,
paszportu)
b) 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. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).
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 osoba fizyczna – 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 ni_ 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. 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 osoba fizyczna – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
b) w przypadku pełnomocnika innego ni_ 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. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zwracamy uwagę, ze w przypadku ro zbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w
pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz
otrzymany od pomiotu prowadzącego depozyt papierów warto ściowych (Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 4063 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz
może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIAZKU UDZIELANIA
PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA
1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w
imieniu akcjonariusza.
2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest
warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji
akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi
materiał pomocniczy do wykonywania
prawa głosu przez
………………………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma pełnomocnika)
upoważnionego do reprezentowania ………………………………………………………………(imię i
nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne” S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na 18 czerwca 2019 roku., godzina …….. w
Krakowie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu …………………………………….. (data).

Objaśnienia
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W
przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej
rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji
akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik
ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać sie” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje
się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji
posiadanych przez akcjonariusza.
Zarząd Spółki zwraca uwagę , ze projekty uchwał mogą różnić sie od projektów uchwał poddanych
pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości
co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie
postępowania w takim przypadku.

