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Zawiadomienie 

Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej 

 

 

Ja/My niżej podpisany/podpisani, będący Akcjonariuszem/reprezentujący Akcjonariusza* Getin Noble Bank S.A. 

wyrażam/my zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. zwołanym na dzień 27 lipca 

2021 roku, godz. 11.00 („Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.  

 

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Bankowi 

dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.* 

 

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście przez 

pełnomocnika (zgodnie z poniższym Formularzem) *.  

 

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji _______________ / jaka zostanie 

wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku, sporządzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.* 

 

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Bank warunki i następstwa uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

Dane Akcjonariusza (będącego osobą fizyczną)* 

Imię:  

Nazwisko  

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu  

PESEL  

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*:  

Adres e-mail do kontaktu i otrzymania loginu:  

Numer telefonu do kontaktu i otrzymania hasła:  

 

Dane Pełnomocnika*  

Imię i nazwisko/Nazwa  

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer 

właściwego rejestru 

 

PESEL/NIP  

Adres zamieszkania/siedziba  
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Adres e-mail do kontaktu z pełnomocnikiem i 

otrzymania loginu: 

 

Numer telefonu do kontaktu z pełnomocnikiem i 

otrzymania hasła: 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem/zapoznaliśmy się z Regulaminem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

podpis/y, wraz z pieczęcią funkcyjną, jeżeli ma zastosowanie 

 

 

 

miejscowość i data 

 

 

 

Załączniki: 

1) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza* 

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

rejestru Akcjonariusza* 

3) skan pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w razie działania przez 

pełnomocnika Akcjonariusza) * 

 

* niepotrzebne skreślić. 

 
 


