PEŁNOMOCNICTWO

................................. , dn. ....................., 2016
 I. Wypełniają spółki kapitałowe (np. z o.o) 

Spółka pod firmą .................................................................................................................... z siedzibą w ..................................................................................,
adres ......................................................................................................................., nr KRS ……………......…………..…….., NIP ………………………….
(dalej jako “Członek”)*,

 II. Wypełniają spółki cywilne 
1) ……………………...........…....……… zam. ………………………..…....…….……...... ...…, seria i numer dowodu osobistego: ...………...………… ,
2) ……………………..............….……… zam. ………………………..……....………..............., seria i numer dowodu osobistego: ……..……………… ,
3) ……………………..............….… …… zam. ………………………..……....………..............., seria i numer dowodu osobistego: ……..……………… ,
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą ……………………………......….…...............………..…………. z siedzibą w …….........................……………….. ,
adres ……………………………………………….……, NIP ………………………, REGON ……………………….,
(dalej jako “Członek”)*,

 III. Wypełniają spółki i przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą 
……………..............................................………………… prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……….....................................…………….….
pod adresem ………….............................………………..…….………………………………, NIP ………………………, REGON ……………………….,
na podstawie wpisu do CEIDG (dalej jako „Członek”),*

Członek Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa (dalej jako „KIKE”),
niniejszym ustanawia pełnomocnika:
1. Panią Katarzynę Orzeł z Kancelarii Orzeł Stankiewicz Kancelaria Radców Prawnych s.c. wpisaną na listę radców prawnych
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, nr KR-2513 (dalej jako „Pełnomocnik”) i upoważnia go/ją do reprezentowania Członka na
XII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków KIKE zwołanym na dzień 2 czerwca 2016 r. i wykonywania w jego imieniu prawa
głosu podczas tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE;
Pełnomocnik jest uprawniony do głosowania nad wszystkimi uchwałami objętymi porządkiem obrad zgodnie ze wskazówkami mocodawcy a
w razie braku wskazówek według własnego uznania.
Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. Każdy z pełnomocników może działać samodzielnie.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.
Podpisy (w sekcji zgodnej z formą prowadzenia działalności gospodarczej):
I.

Spółka wpisana do KRS:

........................................................................................................................................................
(Czytelne podpisy odpowiednich osób wykazanych w KRS do reprezentacji wraz pieczątkami imiennymi i pieczątką firmy – zgodnie z zasadami reprezentacji)

II.

Wspólnicy spółki cywilnej:

........................................................................................................................................................
(Czytelne podpisy wszystkich wspólników wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątką firmy)

III.

Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:

........................................................................................................................................................
(Czytelny podpis przedsiębiorcy/właściciela + pieczątka imienna + pieczątka firmy)
* niepotrzebne skreślić

