Vzor tlačiva písomného splnomocnenia:

Wzór pisemnego pełnomocnictwa:

PLNOMOCENSTVO

PEŁNOMOCNICTWO

Akcionár spoločnosti Asseco Central Europe,
a. s., so sídlom: Trenčianska 56/A, 821 09
Bratislava, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl. č.:
2024/B, IČO: 35 760 419 (ďalej len
„Spoločnosť“)

Akcjonariusz spółki Asseco Central Europe,
a. s., z siedzibą: Trenčianska 56/A, 821 09
Bratysława, wpisanej do rejestru handlowego
w Sądzie Rejonowym Bratysława I, dział: Sa,
poz.: 2024/B, REGON: 35760419 (dalej jako
„Spółka”)

Právnická osoba:
Obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Zapísaná v obchodnom registri

Osoba prawna:
Firma spółki:
Siedziba:
REGON:
Wpis do rejestru handlowego

Fyzická osoba:
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Rodné číslo/ dátum narodenia:

Osoba fizyczna:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL / data urodzenia

ktorá je vlastníkom
Počet kusov akcií:
Súčet menovitých hodnôt akcií, ktoré
oprávňujú akcionára, prípadne jeho
splnomocnenca na hlasovanie:
Počet hlasov akcionára:
Podiel na základnom imaní v %:

która jest posiadaczem
Liczba sztuk akcji:
Suma wartości nominalnych akcji, które
uprawniają akcjonariusza lub jego
pełnomocnika do głosowania:
Liczba głosów akcjonariusza:
Udział procentowy w kapitale zakładowym:

splnomocňuje týmto:

niniejszym udziela pełnomocnictwa:

Splnomocnenec fyzická osoba:
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Rodné číslo/ dátum narodenia:

Pełnomocnik - osoba fizyczna:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL / data urodzenia

Splnomocnenec právnická osoba:
Obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Zapísaná v obchodnom registri:

Pełnomocnik - osoba prawna:
Firma spółki:
Siedziba:
REGON:
Wpis do rejestru handlowego:

na zastupovanie na RVZ Spoločnosti do reprezentowania podczas ZWZ Spółki,
konanom
dňa
........................
v które odbędzie się w dniu ........................ w
..........................................
..........................................

Splnomocnenec má právo konať na
predmetnom riadnom valnom zhromaždení,
ktoré sa uskutoční buď v sídle Spoločnosti
alebo prostredníctvom korešpondenčného
hlasovania a to v plnom rozsahu práv
akcionára podľa slovenských právnych
predpisov a Stanov Spoločnosti, najmä dávať
návrhy, hlasovať, požadovať vysvetlenia,
vykonať všetky právne úkony a podpísať
všetky právne dokumenty s vecou súvisiace.

Toto splnomocnenie
Slovenskej republiky.
V

sa

riadi

Pełnomocnik ma prawo do występowania na
ZWZ które odbędzie się w siedzibie Spółki lub
w drodze glosowania korespondencyjnego, w
pełnym
zakresie
praw
akcjonariusza,
w szczególności do składania wniosków,
głosowania, zwracania się o udzielenie
wyjaśnień, wykonywania wszelkich czynności
prawnych oraz podpisywania wszelkich
dokumentów prawnych związanych ze sprawą.

právom Niniejsze pełnomocnictwo będzie regulowane
słowackim prawem.

, dňa
W

, dnia

____________________________________ ____________________________________
(úradne overený podpis splnomocniteľa)
(Uwierzytelniony podpis mocodawcy)
Udelené plnomocenstvo v celom rozsahu
prijímam.
V

, dňa

Przyjmuję pełnomocnictwo w pełnym
zakresie.
W

, dnia

____________________________________ ____________________________________
(podpis splnomocnenca)
(podpis pełnomocnika)

