Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do wykonywania
prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 r.

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)* Ja ___________________ (imię i nazwisko),
zamieszkały przy ___________________, ___________________ (adres zamieszkania), legitymujący
się dokumentem tożsamości ___________________ (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL
___________________ (jeśli dotyczy), uprawniony do wykonywania ___________________ głosów z
___________________ akcji spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na Walnym
Zgromadzeniu tej spółki, za pomocą niniejszego formularza zawiadamiam o udzieleniu
________________________________ (imię i nazwisko pełnomocnika), legitymującemu się
dokumentem tożsamości __________________ (seria i nr dokumentu), posiadającemu numer PESEL
_________________ (jeśli dotyczy) w dniu ____________ 2018 roku pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej /wraz z instrukcją* głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych
do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GEOTREKK S.A. w dniu 27
kwietnia 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

□ niniejsze zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wskazanej
powyżej

□ do zawiadomienia dołączam pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego
Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji
uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza w postaci plików PDF.

___________________ (miejscowość), ___________________ 2018 roku

___________________
(podpis akcjonariusza)

(Uzupełnia
Akcjonariusz
będący
osobą
prawną)*
Ja/My
___________________,
___________________ (imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji), reprezentujący
______________________________________ (nazwa osoby prawnej) z siedzibą w
___________________,
pod
adresem:
___________________,
___________________,
zarejestrowaną
w
______________________________________
prowadzonym
przez
______________________________________, pod numerem ___________________, NIP
___________________, REGON ___________________, uprawnionej do wykonywania
___________________ głosów z ___________________ akcji spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za pomocą niniejszego formularza
zawiadamiam/y o udzieleniu ________________________________ (imię i nazwisko pełnomocnika),
legitymującemu się dokumentem tożsamości __________________ (seria i nr dokumentu),
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posiadającemu numer PESEL _________________ (jeśli dotyczy) w dniu ____________ 2018 roku
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej /wraz z instrukcją* do głosowania przez pełnomocnika nad
każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GEOTREKK S.A. w dniu 27 kwietnia 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

□ niniejsze zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wskazanej
powyżej

□ do zawiadomienia dołączam pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego
Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji
uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza w postaci plików PDF.

___________________ (miejscowość), ___________________ 2018 roku

___________________
(podpis akcjonariusza)
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