………….…………, dnia …………….. r.
[miejscowość]
[data]
PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany/a*, działając w imieniu własnym
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..,
Adres zamieszkania lub pobytu: …………………………………………………………………………………,
PESEL: ……………………., data urodzenia ………………… miejsce urodzenia …………………………….,
nazwa i nr dowodu tożsamości: dowód osobisty/paszport* seria …………. numer …………………………..,
data wydania dokumentu……………………………, data ważności dokumentu……………………………..,
kraj wydania dokumentu………………………, nazwisko rodowe……………………………………………,
imię ojca ………………………………………, imię matki …………………………………………………..,
nazwisko panieńskie matki …………………………………………………………………………………….,
Adres e-mail**…………………………………, nr telefonu komórkowego**: ………………………………,
będący/a* Akcjonariuszem spółki pod firmą Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku,
przy ul. Fabrycznej 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze
KRS:0000051491, (dalej jako „Spółka”), posiadającego/ej* [ilość akcji] …………. akcji serii A o numerach
od ...……….. do …………… o wartości nominalnej 10,00 zł każda, których emitentem jest Spółka (dalej jako
„Akcje”), niniejszym upoważniam:
Dane pełnomocnika
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..,
Adres zamieszkania lub pobytu:…………………………………………………………………………………,
PESEL: ……………………………….,
nazwa i nr dowodu tożsamości: dowód osobisty/paszport* seria ………. numer ……………………………..,
nr telefonu komórkowego**: …………………………………………,
(dalej jako „Pełnomocnik”), do:
1.
złożenia w siedzibie Spółki dokumentów Akcji w związku z ogłoszonym wezwaniem przez Spółkę na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875
i poz. 1086.);
2.
podpisu i odebrania pokwitowania (protokołu) złożenia dokumentu Akcji wydanego przez Spółkę;
3.
podpisu i odebrania Oświadczenia Akcjonariusza zawierającego dane wymagane przez podmiot
prowadzący rejestr akcjonariuszy, tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515
Warszawa;
4.
według uznania pełnomocnika wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną z FŁT-Kraśnik S.A.
i Biurem Maklerskim PKO BP.
Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucyjnych).
Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnych dokonywanych w imieniu Mocodawcy, jak również
może reprezentować drugą stronę czynności prawnych dokonywanych w imieniu Mocodawcy.
* niepotrzebne skreślić
**pola opcjonalne
Klauzula informacyjna RODO dla pełnomocnika dostępna jest na stronie internetowej
http://www.flt.krasnik.pl/dla-akcjonariuszy/klauzula-informacyjna-akcjonariusze

………………………………
podpis Akcjonariusza

