WZÓR PE NOMOCNICTWA
E - MUZYKA SPÓ KA AKCYJNA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWO ANE NA DZIE 28 CZERWCA 2011 R.
Ja, ni ej podpisany,
Imi i nazwisko ....................................................................................................................................
Spó ka .................................................................................................................................................
Stanowisko ..........................................................................................................................................
Adres ...................................................................................................................................................
oraz
Imi i nazwisko ....................................................................................................................................
Spó ka .................................................................................................................................................
Stanowisko ..........................................................................................................................................
Adres ...................................................................................................................................................
wiadczam(y), e …………………………………………………………… (imi i nazwisko/firma
akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada …………………………………….. (liczba) akcji zwyk ych
na okaziciela E - Muzyka Spó ki Akcyjnej z siedzib w Warszawie (“Spó ka”)
i niniejszym upowa niam(y):
Pana/Pani …………………………………………………, legitymuj cego (legitymuj ) si
paszportem/dowodem
to samo ci/innym
urz dowym
dokumentem
to samo ci
…………..……………,
albo
…………………………………………………(nazwa
podmiotu),
…………..…………… i adresem …………..……………,

z

siedzib

w

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwo anym na dzie 28
czerwca 2011 r., godzina 10:00, w Warszawie przy ul. Zwyci zców 18 („Zwyczajne Walne
Zgromadzenie”), a w szczególno ci do udzia u i zabierania g osu na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecno ci oraz do g osowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z
instrukcj co do sposobu g osowania zamieszczon poni ej / wed ug uznania pe nomocnika 1.
______________________________

______________________________

(podpis)

(podpis)

Miejscowo : ....................................

Miejscowo : ....................................

Data: .................................................

Data: ................................................

1

niepotrzebne skre li .

WA NE INFORMACJE:
Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielaj cego pe nomocnictwa, do niniejszego pe nomocnictwa
powinna zosta za czona:
(i)

w przypadku akcjonariusza b cego osob fizyczn - kopia dowodu osobistego, paszportu
lub innego urz dowego dokumentu potwierdzaj cego to samo akcjonariusza; albo

(ii)

w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna – kopia odpisu z w ciwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych)
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany
ci g pe nomocnictw).

W przypadku w tpliwo ci co do prawdziwo ci kopii wy ej wymienionych dokumentów, Zarz d
zastrzega sobie prawo do dania od pe nomocnika okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci:
(i)

w przypadku akcjonariusza b cego osob fizyczn – kopii potwierdzonej za zgodno z
orygina em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z
orygina em kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu
potwierdzaj cego to samo akcjonariusza; albo

(ii)

w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna - orygina u lub kopii potwierdzonej za
zgodno z orygina em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodno z orygina em odpisu z w ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego
upowa nienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pe nomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g pe nomocnictw).

Identyfikacja pe nomocnika
W celu identyfikacji pe nomocnika, Zarz d zastrzega sobie prawo do
okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci:

dania od pe nomocnika

(i)

w przypadku pe nomocnika b cego osob fizyczn - dowodu osobistego, paszportu lub
innego urz dowego dokumentu potwierdzaj cego to samo akcjonariusza; albo

(ii)

w przypadku pe nomocnika innego ni osoba fizyczna - orygina u lub kopii potwierdzonej za
zgodno z orygina em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodno z orygina em odpisu z w ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego
upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pe nomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g pe nomocnictw).

ZWRACAMY UWAG , E W PRZYPADKU ROZBIE NO CI POMI DZY DANYMI
AKCJONARIUSZA
WSKAZANYMI
W
PE NOMOCNICTWIE
A
DANYMI
ZNAJDUJ CYMI SI NA LI CIE AKCJONARIUSZY SPORZ DZONEJ W OPARCIU O
WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZ CEGO DEPOZYT PAPIERÓW
WARTO CIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTO CIOWYCH S.A.) I
PRZEKAZANEGO SPÓ CE ZGODNIE Z ART. 4063 KODEKSU SPÓ EK HANDLOWYCH
AKCJONARIUSZ MO E NIE ZOSTA
DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAG , E SPÓ KA NIE NAK ADA OBOWI ZKU UDZIELANIA
PE NOMOCNICTWA NA POWY SZYM FORMULARZU.

