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PEŁNOMOCNICTWO 
 

Ja, niżej podpisana/y, ………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………………..………..,  
 

zamieszkała/y w ..……………………………………….……………………………………………….………..……………………….……………………………………..., 
 

ul.……………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………..………………………………………  

będąca/y akcjonariuszem spółki Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000811782, REGON: 243583660, NIP: 
5532515339, kapitał zakładowy 354.083,30 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), posiadająca/y:  
 

…...........(liczba) …........... akcji imiennych serii …........... (nazwa serii) …........... 

 
o numerach od …............................................ do …............................................ 

niniejszym udzielam pełnomocnictwa do uczestnictwa w moim imieniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Wrężel 
Spółka Akcyjna na rzecz: 

Radcy Prawnego Marka Szczotki (KtB-469) 
Radcy Prawnego Dominika Szczygła (KT-2579) 
Adwokata Wojciecha Zontka (BBI/Adw/379) 

- zwanych dalej „Pełnomocnikami”. 

Każdy z Pełnomocników będzie miał pełne prawo do samodzielnego reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 
Browar Wrężel Spółka Akcyjna, którego celem jest podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy 
Spółki. 

Pełnomocnik upoważniony jest do oddania następującego głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Wrężel Spółka 
Akcyjna: 

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki: 
 
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Browar Wrężel Spółka 
Akcyjna postanawia wybrad spółkę Dom Maklerski NAVIGATOR Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie (KRS: 0000274307) do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

  ZA 
 
  PRZECIW 
 
  WSTRZYMUJĄCY 
SIĘ 

Pełnomocnik jest upoważniony ponadto do składania oświadczeo, wyjaśnieo i wniosków, jakie okażą się niezbędne celem realizacji niniejszego 
pełnomocnictwa. 

Równocześnie wyrażam zgodę na reprezentowanie przez Pana Marka Szczotkę, Pana Dominika Szczygła oraz Pana Wojciecha Zontka w 
charakterze pełnomocnika pozostałych akcjonariuszy Spółki w trakcie ww. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
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Niniejszym potwierdzam, że: 

 jakiekolwiek czynności bądź dokumenty, sporządzone lub podpisane przez Pełnomocnika, w związku z powyższym upoważnieniem, 
są skuteczne i wiążące tak, jak gdyby były sporządzone lub wystawione przeze mnie, 

 niniejsze pełnomocnictwo pozostaje w mocy od momentu jego podpisania do momentu jego odwołania w formie pisemnej. 
Pełnomocnik upoważniony jest do działania w ramach powyższego upoważnienia do czasu otrzymania takiego odwołania. 
 

……………............. (miejscowość) ……………............., ……………............. (data) ……………............. 
 
 
 
…………….............(imię, nazwisko)……………............. 

 


