
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia z dnia 03 czerwca 2020 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. 

(dalej „Spółka”) na dzień 29 czerwca 2020 r.  

Zgłoszenie Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Ja niżej podpisany/a będący/a Akcjonariuszem/reprezentujący Akcjonariusza* PROCAD S.A. wyrażam zamiar uczestnictwa 

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godz. 13:00 („Walne 

Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył/ła w Walnym Zgromadzeniu osobiście wykorzystując środki 

komunikacji elektronicznej i elektronicznego głosowania ./ /Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do reprezentacji 

Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz że wskazana osoba uczestniczyła będzie w Walnym 

Zgromadzeniu osobiście wykorzystując środki komunikacji elektronicznej i elektronicznego głosowania.*  

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji [__________________]/jaka zostanie wskazana 

w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*  

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

Dane Akcjonariusza (będącego osobą fizyczną)*  
Imię: ______________________________________________ 
Nazwisko: ______________________________________________ 
Adres: ______________________________________________ 
Adres e-mail do kontaktu i otrzymania loginu: ______________________________________________ 
Numer telefonu do kontaktu i otrzymania hasła: _______________________ 
 
Dane Akcjonariusza (będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną)*  
Nazwa: _____________________________________________________________________ 
Adres: _____________________________________________________________________ 
Nr KRS/ inny numer rejestrowy*: ______________________________________________ 
Imię i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do złożenia niniejszego Zgłoszenia  
w imieniu Akcjonariusza: ______________________________________________ 
Podstawa uprawnienia do złożenia niniejszego Zgłoszenia w imieniu Akcjonariusza (Zarząd, Prokura, pełnomocnictwo, 
inne): ______________________________________________    
Adres e-mail do kontaktu i otrzymania loginu: ______________________________________________ 
Numer telefonu do kontaktu i otrzymania hasła: _______________________ 

Dane pełnomocnika Akcjonariusza lub osoby uprawnionej do reprezentacji Akcjonariusza podczas Walnego 

Zgromadzenia* 

Imię: ______________________________________________ 

Nazwisko: ______________________________________________ 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA  

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

_______________________  

Podpis 

 

_______________________  

miejscowość i data  

 

Załączniki: 

1) skan dowodu osobistego Akcjonariusza/pełnomocnika Akcjonariusza/przedstawiciela Akcjonariusza*  

2) skan informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS lub innego równoważnego publicznego rejestru 

Akcjonariusza*  

3) skan pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika Akcjonariusza*  

 

* niepotrzebne skreślić. 


