
 

PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONYWANIA 

UPRAWNIEŃ AKCJONARIUSZA NA 

NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

AKCJONARIUSZY  

RESBUD SE 

 

/ data podana w podpisie cyfrowym / 

 

..................................... osobisty kod 

identyfikacyjny........................., zwany dalej 

Akcjonariuszem, 

 

niniejszym upoważnia ..............................., 

osobisty kod identyfikacyjny ......................., 

zwaną/ym dalej Pełnomocnikiem, do 

uczestniczenia i głosowania, w imieniu 

Akcjonariusza, na  nadzwyczajnym walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy RESBUD SE 

(estoński kod rejestru 14617750), które 

odbędzie się w dniu  12 września  2022 r.  oraz 

wykonywania praw akcjonariusza na 

nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy w imieniu Akcjonariusza. 

 

Niniejszy dokument upoważniający uprawnia 

wyłącznie do uczestnictwa i wykonywania praw 

Akcjonariusza na nadzwyczajnym walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy RESBUD SE, które 

odbędzie się w dniu 12 września 2022 r. 

Pełnomocnik jest uprawniony do przekazania 

upoważnienia osobom trzecim. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone 

w języku polskim i angielskim. W przypadku 

jakichkolwiek sporów interpretacyjnych 

pierwszeństwo ma wersja angielska.  

 

 

/ podpisane cyfrowo / 

 

 

................................ 

 

AUTHORISATION DOCUMENT TO EXERCISE THE 

RIGHTS OF SHAREHOLDER AT THE 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS OF  

RESBUD SE 

 

/ date as shown in the digital signature / 

 

..........................., personal ID code 

...................., hereinafter referred to as the 

Shareholder, 

 

authorises hereby..........................., personal ID 

code ………………………………., hereinafter referred 

to as the Representative, to participate and 

vote, on behalf of the Shareholder, at the 

extraordinary general meeting of shareholders 

of RESBUD SE (Estonian registry code 14617750) 

which will be held on 12 September 2022 and to 

exercise the other shareholder’s rights at the 

extraordinary general meeting of shareholders 

on behalf of the Shareholder. 

 

 

This authorisation document is valid only for 

participating and exercising the Shareholder’s 

rights at the extraordinary general meeting of 

shareholders of RESBUD SE which will be held on 

12 September 2022. The Representative is 

entitled to delegate the authorisation to third 

persons. 

 

This power of attorney has been drawn up in 

Polish and in English. Should there be any 

disputes of interpretations, the English version 

shall prevail. 

 

 

/ signed digitally / 

 

 

............................... 

 


