FORMULARZ nr 6
Pełnomocnictwo od osoby prawnej do uczestniczenia
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
imię i nazwisko/imię i nazwisko _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
działający w imieniu Spółki _________________________________________________________
będąc upoważnionym/mi do samodzielnej/łącznej reprezentacji jako zarząd wpisany do
Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem __________________________, z siedzibą w
___________________________________________________________________________(Spółka)
niniejszym udzielam/y Pani/Panu____________________________________________________
Nr PESEL ________________________________________________________________________
pełnomocnictwa do reprezentowania ________________________ akcji należących do
reprezentowanej przez nas/mnie Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
LUXIMA S.A., które zostało zwołane na dzień 21 listopada 2011 roku na godz. 11:00, w
szczególności do udziału w zgromadzeniu, zabierania głosu w trakcie obrad, zgłaszania
projektów uchwał, wniosków i poprawek do zgłoszonych projektów, do wykonywania
prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do
dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełnomocnik nie może
udzielać dalszych pełnomocnictw.
………………………………………………..
Data, miejscowość i podpis
Ważne:
1) do pełnomocnictwa należy dołączyć odpis aktualny z właściwego rejestru, do którego
wpisany jest Akcjonariusz z którego wynika upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych)
do reprezentowania Akcjonariusza. W przypadku dokumentu sporządzonego w innym
języku niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie przysięgłe. W przypadku wątpliwości co
do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie
prawo do żądania od Pełnomocnika okazania, przy sporządzaniu listy obecności,
oryginałów dokumentów lub ich kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
2)numeru telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza __________________________________,
za pośrednictwem których Spółka będzie mogła zweryfikować ważność pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej oraz zidentyfikować Akcjonariusza i Pełnomocnika;
3) Pełnomocnik winien posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport oraz oryginał
dokumentu pełnomocnictwa.
4) W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w
pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu
o wykaz, o którym mowa w art. 406 3 §6 KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do
udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki
5) Zarząd Spółki zwraca uwagę, że nie ma obowiązku udzielania pełnomocnictw na
niniejszym formularzu.
………………………………………………..
Data, miejscowość i podpis

