
 

 
ENERGA Spółka Akcyjna 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
zwołane na dzień 8 kwietnia 2020 roku 

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA 

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza** Spółki ENERGA 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym oświadczam(y), że:  

 _________________________________________________________________  („Akcjonariusz”)  

(imię i nazwisko/firma i siedziba Akcjonariusza)  

posiada:  _________________________________________________________  akcji Spółki  

(liczba) 

i niniejszym upoważniam(y)*:  

Panią/Pana _____________________________________________, legitymującą (legitymującego) się 

dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość**  

o numerze ___________________, wydanym przez _______________________________________ 

(„Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej  

/ według uznania Pełnomocnika**, w zakresie opisanym poniżej.  

albo:  

______________________________ (nazwa/firma), z siedzibą w ________________,  

adres: ____________________________________________, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd __________________________________________, 

____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ___________________, 

o kapitale zakładowym ______________________ („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją 

co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika**, w zakresie 

opisanym poniżej.  

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw*? Tak / Nie  

Zakres umocowania: Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza  

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 8 kwietnia 2020 roku,  

na godzinę 12.00, w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, w siedzibie Spółki Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA, w Sali Forum („Zgromadzenie”), a w szczególności  

do uczestniczenia i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do wykonywania 

prawa głosu w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z posiadanych przez niego akcji oraz do wszelkich 

innych niezbędnych czynności związanych ze Zgromadzeniem.  

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza*? Tak/Nie  

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje ____________________________ (ilość) akcji posiadanych przez 

Akcjonariusza***.  

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:  

Imię i nazwisko:  ___________________________  Imię i nazwisko:  ______________________ 

Firma:  __________________________________  Firma:  ______________________________ 

Funkcja:  ________________________________  Funkcja:  ____________________________ 

Adres:  __________________________________  Adres:  ______________________________ 

Podpis:  _________________________________  Podpis:  _____________________________ 

Miejscowość:  _____________________________  Miejscowość:  ________________________ 

Data:  ___________________________________  Data:  _______________________________ 
 
*  zaznaczyć właściwe pole  
**  niepotrzebne skreślić  
***  wypełnić tylko w razie, gdy niniejszym pełnomocnictwem nie jest objęta całość akcji posiadanych przez Akcjonariusza  
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Identyfikacja 

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego  

go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:  

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu 

umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Akcjonariusza;  

b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego 

przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, 

stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych  

do reprezentowania Akcjonariusza;  

c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu 

umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Pełnomocnika;  

d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego 

przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, 

stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych  

do reprezentowania Pełnomocnika.  

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie 

rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w lit. b i d powyżej, należy dołączyć 

kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela  

lub przedstawicieli do jego reprezentowania.  

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka  

lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad 

Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych 

przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność  

z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać 

dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.  

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być 

dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza 

przysięgłego.  

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu 

udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek 

został spełniony. 

W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka 

nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które 

otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie 

Pełnomocnikowi.  
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2. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone  

w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia  

go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi  

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie można przesłać pocztą 

elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wz@energa.pl. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan 

udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a - d powyżej.  

W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka 

będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji 

przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza  

i Pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać  

w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej 

Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany  

lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych 

wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy  

w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. 

Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby 

wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia,  

o których mowa powyżej.  

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie 

rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu 

potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli  

do jego reprezentowania.  

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba 

wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, 

okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, 

radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich 

nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa  

w Zgromadzeniu.  

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być 

dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza 

przysięgłego.  

 

3. Istotne informacje 

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI  

W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY 

SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO 

DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 4063 

KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY  

DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.  

SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM 

FORMULARZU. 


