
 

VIGO System S.A. 

ul. Poznańska 129/133 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia:  

Imię i nazwisko/Firma:*  __________________________________________________ 

Adres:   ________________________________________________________________ 

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w 

rejestrze:*______________________________________________________________ 

PESEL:* ________________________________________________________________ 

Numer telefonu oraz email: ________________________________________________ 

Działając w imieniu własny, niżej podpisany __________________________________, 

jako Akcjonariusz Spółki VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 113394 (dalej: „Spółka”),  

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki VIGO System S.A., 

posiadający w kapitale zakładowym Spółki ____ akcji**, zapisanych na rachunku 

papierów wartościowych w  

 

______________________________________________________________________ 
(nazwa instytucji prowadzącej rachunek) 

 

Uprawniających do wykonywania ______ głosów*** na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim zwołanym 

na dzień 25 czerwca 2020 roku w siedzibie VIGO System S.A. w Ożarowie Mazowieckim 

przy ul. Poznańskiej 129/133, potwierdzone imiennym zaświadczenie o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu seria i numer ______________, wystawionym w 

dniu __________. 
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Informuję, że w dniu ___________ roku zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci 

elektronicznej na rzecz____________________________________________________  

(Imię i nazwisko/ Firma*, Adres) 

legitymującemu się/ wpisanemu do 
rejestru*_______________________________________________________________ 

(rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL/ nazwa rejestru i numer w rejestrze*) 

 
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIGO 
System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim zwołanym na dzień 25 czerwca 2020 
roku w siedzibie VIGO System S.A. w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 
129/133. 
 

□ Do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku PDF. 

□ Do zawiadomienia dołączam dokumenty umożliwiające weryfikację Akcjonariusza w 

postaci plików PDF. 

 

__________________________________

  

Miejsce, data i podpis Akcjonariusza / osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Akcjonariusza 

 

* Niepotrzebne skreślić.  

** Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 

wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji 

zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku 

papierów wartościowych.  

 

     

  

 

 

 


