Wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy serii I,J,L,M oraz Akcjonariuszy serii C,G będących
handlowcami warzyw, owoców i artykułów spożywczych
………………………….., dnia …………………2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU WYBORCZYM W SPRAWIE WYBORU
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA S.A. Z
SIEDZIBĄ W POZNANIU UDZIELANE PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ LUB
JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Ja/ My*, niżej podpisany*/podpisana*/podpisani*, uprawniony*/uprawniona*/uprawnieni*
do reprezentacji
...............….…………………………………………..………………………………….…
z siedzibą
w ……………………………………………………………….……,
przy
ul…….………………….……………………………….,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…………………..……….., NIP: ………………………..……., której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy
………………………….…, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako:
„Akcjonariusz”), jako akcjonariusz spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w
Poznaniu (61-302), przy ul. Franowo 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000104717, NIP: 7820006169, której akta przechowywane są przez
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy: 26.606.100 zł, w całości wpłacony (dalej jako: „WGRO S.A.”), akcje
imienne serii …………… emisji ……………… od numeru:…………… do numeru: …………………… (dalej jako:
„Akcje”), uprawnionej*/ uprawnionego* do udziału w Zebraniu wyborczym Akcjonariuszy WGRO S.A.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej WGRO S.A., niniejszym udzielam pełnomocnictwa:
imię i nazwisko*/ firma osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej z siedzibą w /we ……………….…………………………………………………….…………*, (adres do doręczeń):
ul.……………………………………………………….……….. nr ……………, kod pocztowy i miejscowość:
………………………………………………………………………………………….…. legitymujący*/ legitymująca* się
dowodem osobistym seria/numer……………………………………..…* PESEL: …………….………….………..*/ KRS
nr: ………………….…*, NIP: …………………………*
do reprezentowania Akcjonariusza w ramach praw wynikających z wyżej wskazanych Akcji na zebraniu
wyborczym Grupy Akcjonariuszy serii C, G będących handlowcami warzyw, owoców i artykułów
spożywczych oraz Akcjonariuszy serii I. J, L, M w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej WGRO S.A.
na kadencję 2021 – 2026 (dalej jako: „Zebranie”).
Pełnomocnik uprawniony jest w trakcie wyżej wskazanego zebrania Grupy Akcjonariuszy WGRO S.A.,
do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z wskazanych wyżej Akcji
stanowiących własność Akcjonariusza a w szczególności do podpisania listy obecności, do udziału
i zabierania głosu oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia wskazanego Zebrania.
Pełnomocnik może*/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

_________________________________
Pieczątka i podpis*/podpisy*

*-niepotrzebne skreślić, **- należy skreślić 2 Grupy Akcjonariuszy, pozostawiając nieskreśloną Grupę wybraną

