
UWAGA – do Wnioskodawcy Niniejszy formularz po wypełnieniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami 
załączników moŜe być złoŜony Spółce w formie pisemnej. Niniejszy formularz po wypełnieniu zgodnie z instrukcjami w nim 
zawartymi, wraz z załącznikami moŜe być złoŜony Spółce równieŜ w postaci elektronicznej. W przypadku intencji złoŜenia 
formularza w postaci elektronicznej, wszelkie załączniki wskazane w niniejszym formularzu, wraz z odpowiednio wypełnionym i 
podpisanym formularzem powinny zostać wysłane Spółce w formacie PDF, na następujący adres e-mail: wza@atrem.pl Spółka, 
w ramach systemu weryfikacji waŜności złoŜenia wniosku w postaci elektronicznej moŜe podjąć równieŜ inne działania, jednakŜe 
proporcjonalne do celu.  

 
_________, dnia _______________roku  

Atrem S.A. 
Ul. Czołgowa 4 
Złotniki 
62-002 Suchy Las 
 
Akcjonariusz dokonuj ący zawiadomienia:  
(poniŜej naleŜy wpisać dane identyfikujące akcjonariusza oraz telefon lub adres e-mail do 
ewentualnych kontaktów) __________________________________ 
_________________________ __________________________ posiadający (naleŜy wpisać 
ilość akcji)1 _______________ akcji w ATREM S.A., zapisanych na rachunku papierów 
wartościowych w _________________2, stanowiące (naleŜy wpisać procent odpowiadający w/w 
ilości akcji) __________% kapitału zakładowego ATREM S.A. i uprawniające do wykonywania 
(naleŜy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji) ___________ głosów na 
Walnym Zgromadzeniu ATREM S.A., co stanowi (naleŜy wpisać procent głosów wynikających z 
w/w akcji) __________% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATREM S.A..  
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci  elektronicznej 
 
Niniejszym informuję, Ŝe w dniu ______________ roku zostało udzielone pełnomocnictwo w 
postaci elektronicznej ______________________ legitymującemu się 
_______________________ do reprezentowania Akcjonariusza, jako właściciela wymienionych 
powyŜej akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _________ roku 
poprzez uczestniczenie w imieniu Akcjonariusza w tymŜe Zgromadzeniu i wykonywanie w 
imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyŜej akcji Spółki. 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe pełnomocnik jest zobowiązany/nie jest zobowiązany3 do 
głosowania przy uŜyciu formularzy, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5) i § 3 Kodeksu spółek 
handlowych.  

□niniejsze zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie 
wymienionej wyŜej  

□do niniejszego zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo (proszę zaznaczyć 
odpowiednie pola): 

 

 

podpis  

                                                 
1 JeŜeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niŜ jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia 
oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na kaŜdym z rachunku, naleŜy wpisać ilość 
akcji z danego rachunku papierów wartościowych 
2 Wypełniać jeśli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niŜ jednym rachunku papierów wartościowych i 
ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na kaŜdym z rachunku 
3 Niepotrzebne skreślić 


