LPP SA
Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Polska
Tel: +48 58 76 96 900
Faks: +48 58 76 96 909
lppsa.com

PEŁNOMOCNICTWO
udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niebędącą osobą prawną, która posiada
zdolność prawną do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
LPP spółki akcyjnej
zwołanym na dzień 7 czerwca 2019 r.

Ja / My niżej podpisany/a/ni
………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i
nazwisko),
legitymujący/a się
……………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
zamieszkały/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i
nazwisko),
legitymujący/a się
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
zamieszkały/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
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adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
jako osoba/y uprawnione do reprezentacji i do działania w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(firma/nazwa podmiotu - akcjonariusza)
z siedzibą w
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(siedziba i adres)
wpisanego do
………………………………………………………………………………………………………………………………… (rejestr,
nr wpisu)
adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam/y, że podmiot ten jest akcjonariuszem LPP spółki akcyjnej z siedzibą w
Gdańsku
(„LPP
SA”),
uprawnionym
z
………………………………………………………
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………) akcji LPP SA
(„Akcjonariusz”) i niniejszym upoważniam/y:
Pana/Panią
………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i
nazwisko),
legitymującego/ą się
……………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości)
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zamieszkałego/ą
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………,
nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
albo*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(firma/nazwa podmiotu)
z siedzibą w
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(siedziba i adres)
wpisanego do
………………………………………………………………………………………………………………………………… (rejestr,
nr wpisu)
adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA zwołanym
na dzień 7 czerwca 2019 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w jego
imieniu
z
……………………………
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………) akcji
LPP SA zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego
pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*.
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Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA również w przypadku ogłoszenia przerwy w
obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA.
Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego
pełnomocnictwa.
Sporządzono w …………………………… dnia ………………………………… r.

(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić
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