
[***], dnia [***] 2011 r.  

(należy wpisad miejsce i datę udzielenia pełnomocnictwa) 

 

spółka pod firmą: ****+ z siedzibą w [***],  

mieszcząca się pod adresem: ****+,  

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

w Sądzie Rejonowym w ****] za numerem KRS [***]  

posiadająca numer statystyczne REGON [***]  

adres poczty elektronicznej [***], numer telefonu [***] (dalej jako „Mocodawca”) 

(należy wpisad firmę, siedzibę, adres, sąd rejestrowy, numer KRS, numer REGON adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby 

prawnej udzielającej pełnomocnictwa) 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Niniejszym Mocodawca ustanawia Pana ****+ (należy wpisad imię i nazwisko pełnomocnika), zamieszkałego pod adresem ****+ (należy 

wpisad adres zamieszkania pełnomocnika), posiadającego numer PESEL ****+ (należy pisad numer PESEL pełnomocnika) swoim 

pełnomocnikiem na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w 

Warszawie, zwołane na dzieo 2 września 2011 r. 

Mocodawca zwalnia pełnomocnika z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

Adres poczty elektronicznej pełnomocnika ****+, numer telefonu pełnomocnika ****+ (należy wpisad adres poczty elektronicznej oraz 

numer telefonu pełnomocnika). 

Za Mocodawcę:  

 

_______ 

(należy podad imię i nazwisko osoby (osób) działającej za Mocodawcę oraz umieścid własnoręczny podpis osoby działającej za Mocodawcę) 
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(należy podad imię i nazwisko osoby (osób) działającej za Mocodawcę oraz umieścid własnoręczny podpis osoby działającej za Mocodawcę) 

 


