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P E Ł N O M O C N I C T W O 
Ja/my niżej podpisany/a/i 

DANE OSOBY UDZIELAJĄCEJ PEŁNOMOCNICTWA (MOCODAWCY): 

1. Nazwisko i imię / firma: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………

………………………………………..….………. 

2. Adres zamieszkania/siedziba (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr 

lokalu)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………... 

       

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………… 

3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

…………………………………………... 

..……………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

4. Data i miejsce urodzenia 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
data, miejscowość, kraj  

6. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. PESEL / REGON 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Nr KRS ………………………………………………………………………………………………………… 

Zwany dalej „Mocodawcą” 

Przyjmując, że ilekroć niniejsze Pełnomocnictwo używa poniższych pojęć, należy je 

rozumieć zgodnie  

z treścią następujących definicji: 
Spółka 

 PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łomiankach, (kod:05-092) przy ul. 
Wiosenna 22, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000270105, 

Akcje Oferowane 
 akcje zwykłe na okaziciela serii L PZ CORMAY S.A. będące przedmiotem oferty 

publicznej, 
Prospekt  

 prospekt emisyjny PZ CORMAY S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 
w dniu 20.07.2017 r. 

 
Oferta Publiczna  oferta publiczna Akcji Oferowanych przeprowadzana wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Prospektu emisyjnego 
Dodatkowa 
Płatność  dopłata, jaką od Spółki otrzyma każdy akcjonariusz Orphée, który złoży ważny zapis na 

Akcje Oferowane i któremu w wyniku zaokrągleń wskazanych w Prospekcie nie zostanie 

przydzielona ułamkowa część Akcji serii L, 
 

Parytet Wymiany  0,8 – co oznacza, że jedna akcja Orphée stanowić będzie wkład niepieniężny na 
pokrycie 0,80 Akcji Oferowanej 

 
Cena Emisyjna  3,24 PLN 

przy czym pojęcia niezdefiniowane a użyte w niniejszym pełnomocnictwie mają znaczenie nadane 
im w Prospekcie, 
niniejszym udzielam pełnomocnictwa:  

DANE PEŁNOMOCNIKA:  

1. Imię (imiona) i nazwisko 

….……………………………………………………………………………………………………………………............. 

2. Adres zamieszkania (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………… 
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3. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. PESEL  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: 

§ 1 

Do dokonania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli lub wiedzy niezbędnych do 

złożenia w imieniu i na rzecz Mocodawcy zapisu na Akcje Oferowane w zamian za wkłady 

niepieniężne w postaci akcji Orphée SA (Société Anonyme) spółka akcyjna z siedzibą w  

Plan-les-Ouates Genewa, Szwajcaria, wpisana do rejestru handlowego w Genewie 

(Registre du Commerce du Canton de Genève) pod numerem CHE-109.605.227  , w tym 

w szczególności do: 

1) złożenia nieodwołalnego zlecenia blokady akcji ORPHÉE SA do dnia zakończenia sesji 

giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW S.A. bądź dnia podania do 

publicznej wiadomości informacji o odwołaniu lub niedojściu Oferty do skutku, 

2) złożenie nieodwołalnej dyspozycji przeniesienia akcji ORPHÉE SA w liczbie określonej 

w Zapisie na rachunek Spółki wskazany przez Dom Maklerski BOŚ SA, 

3) złożenia zapisu na Akcje Oferowane w liczbie, która będzie bezpośrednio wynikała z 

Parytetu Wymiany i po Cenie Emisyjnej ustalonej przez Spółkę, w Punkcie Obsługi 

Klienta Domu Maklerskiego BOŚ SA, 

4) wystawienia do Domu Maklerskiego BOŚ SA (w terminie przez niego wskazanym) 

nieodwołalnej instrukcji rozliczeniowej,  na podstawie której nastąpi przeniesienie 

akcji ORPHÉE SA z rachunków Klientów na rachunek PZ CORMAY S.A. w ramach 

oferty publicznej zgodnie z warunkami określonymi w Prospekcie, 

5) odbioru formularza potwierdzającego złożenie zapisu na Akcje Oferowane, 

6) wskazania rachunku bankowego nr 

……………………………………………………………………………………… prowadzonego przez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. jako właściwego do otrzymania Dodatkowej Płatności,  

7) dopełnienia innych formalności wymaganych do dokonania zapisu na Akcje 

Oferowane, w tym do złożenia wszelkich oświadczeń, które zgodnie z obowiązującymi 

przepisami winny złożyć osoby korzystające z usług firm inwestycyjnych, 

8) podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez DM BOŚ S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926). 

§ 2 

Mocodawca oświadcza, że dane personalne wymienione w niniejszym pełnomocnictwie 

potwierdzają jego tożsamość na dzień sporządzenia pełnomocnictwa i wyraża zgodę na 

ich uaktualnienie przez Pełnomocnika.  

 

§ 3 

1. Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony. 

2. Niniejsze pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. Odwołanie 

pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. 

 

§ 4 

1. Pełnomocnictwo  wygasa z chwilą śmierci Mocodawcy lub na skutek odwołania 

pełnomocnictwa, lub dokonania przez Pełnomocnika czynności prawnych 

wymienionych w § 1. 

2. Mocodawca zwalnia Pełnomocnika od obowiązku zwrotu pełnomocnictwa po jego 

wygaśnięciu. 
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§ 5 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym pełnomocnictwie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

Niniejsze pełnomocnictwo zostało wystawione w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 
Miejscowość, data 

………………………………………………………podpis 

Mocodawcy 

 

 


