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FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA 

 
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY REDAN SPÓŁKA AKCYJNA Z 

SIEDZIBĄ W ŁODZI 
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2019 r. 

 
 
Ja, niżej podpisany/a ____________________________ (imię i nazwisko/firma 

akcjonariusza) („Akcjonariusz”), , będący akcjonariuszem spółki REDAN S.A. z siedzibą w 

Łodzi oświadczam, że posiadam łącznie _______________________(liczba) akcji Spółki i tym 

samym ____________________________ (liczba) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

akcji Spółki,  

i niniejszym upoważniam:  

 

Pana/Panią ______________________________________________________________ 

legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym 

dokumentem tożsamości o numerze ____________________________, do działania zgodnie 

z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania 

pełnomocnika.*  

albo  

___________________________________________________________________________  

(nazwa podmiotu), z siedzibą w ____________________________ oraz adresem 

_____________________________________________________ do działania zgodnie z 

instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*  

 

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 10.00 w Łodzi, 

przy ul. Żniwnej 10/14, 94-250 Łódź, („Walne Zgromadzenie”), w szczególności do :  

- udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu,  

- do podpisania listy obecności,  

- do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz  

- do wszelkich innych czynności związanych ze Zgromadzeniem.  

http://www.redan.com.pl/
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Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. 

Tak / Nie **  

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje ____________________________ (ilość) akcji 

posiadanych przez Akcjonariusza***. 

 

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak / Nie  

 

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Redan SA również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA. 

 

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza 

Imię i nazwisko: 

____________________________ 

Firma:  

____________________________  

Stanowisko:  

____________________________ 

Adres:  

____________________________ 

Imię i nazwisko: 

____________________________ 

Firma: 

____________________________ 

Stanowisko: 

 ____________________________ 

Adres: 

____________________________ 

 

 

Podpis:   

__________________________  

Miejscowość:  

__________________________ 

Data:  

__________________________ 

 

 

Podpis:  

____________________________  

Miejscowość:  

____________________________ 

Data:  

____________________________ 

 

 Niepotrzebne skreślić 

 W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych 
przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien 
zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania. 
*** Prosimy wypełnić tylko w razie, gdy niniejszym pełnomocnictwem nie jest objęta całość akcji posiadanych 
przez Akcjonariusza 

http://www.redan.com.pl/
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WAŻNE 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 (Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 4063 kodeksu 
spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu.  

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym 
formularzu.  

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej”) na 
pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu 
głosowania, ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej w 
szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia komisji nadzoru finansowego oraz 
spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 
20%, 25%, 33%, 50%, 75% ogólnej liczby głosów w spółce.  

 
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. 
 
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej  
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej 
formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@redan.com.pl poprzez przesłanie na 
wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „.pdf” (lub innym formacie 
pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w 
przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Akcjonariusza.  
 
Identyfikacja Akcjonariusza  
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego 
pełnomocnictwa powinna zostać załączona:  
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; 
albo  
(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru lub 
inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do 
reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg 
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pełnomocnictw), wraz z kopiami dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych 
do reprezentowania Akcjonariusza; 
 
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, 
powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w 
formacie „.pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres 
wz@redan.com.pl.  
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, 
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu 
listy obecności:  
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – 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  
(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż 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 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:  

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub 

innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo  

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub 

innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do 

reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg 

pełnomocnictw), oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 

tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania 

pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.  
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