
 

      Wezwanie – REINO CAPITAL S.A. 
Załącznik nr 4 

............................................................... 
 (Miejscowość, data) 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O  
 
 
Ja/My, niżej podpisany/i    ............................................................................................................................... 

(dane mocodawcy) 

Adres/siedziba mocodawcy  …………………………………………………………………………………………. 

 
seria i numer dowodu tożsamości/numer rejestru: ......................................................................................... 
niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa: 
 
....................................................................................................................................................................... , 

(imię i nazwisko, adres pełnomocnika,/nazwa, siedziba, adres, numer rejestru pełnomocnika) 

 
........................................................................................................................................................................ 
 
legitymującemu się dokumentem tożsamości seria i nr ............................................... do wykonywania 
w moim/naszym imieniu czynności związanych z odpowiedzią na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 
akcji zwykłych na okaziciela spółki REINO CAPITAL S.A. ogłoszone w dniu 29 marca 2019 r., za 
pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA przez Wzywających (podmioty 
działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie) tj. Poligo Capital Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu, Studio 7S Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, Radosław Świątkowski, Dorota 
Latkowska-Diniejko, Justyna Tinc, Andrzej Kurasik, Mariusz Bogacz, Robert Kołodziej, Krzysztof Kowalczyk 
oraz Krzysztof Przybyszewski., zwane dalej „Wezwaniem”. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia rozliczenia transakcji zgodnie z warunkami Wezwania 
(włącznie)  tj. nie dłużej niż do dnia 27 maja 2019 r. i obejmuje umocowanie do: 

1) zablokowania akcji spółki REINO CAPITAL S.A., (oznaczonych w KDPW kodem PLWDM0000029), 
zarejestrowanych na moim/naszym rachunku papierów wartościowych nr ___________________ 
prowadzonym przez ______________________________________ na okres do dnia rozliczenia 
transakcji, tj. do 27 maja 2019 r. włącznie, 

2) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na ww. akcje, 
3) złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w Wezwaniu,  

z datą ważności do dnia zawarcia transakcji, tj. do 23 maja 2019 r. 
4) złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż ww. akcji spółki  

REINO CAPITAL S.A. w Domu Maklerskim BOŚ SA. oraz odebrania wyciągu z rejestru zapisów. 
 
 
 

................................................................ 
         (Podpisy mocodawcy)    

 
     

 
Potwierdzenie autentyczności podpisu: 
Notariusz lub upoważniony pracownik biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza prowadzącego 
rachunek papierów wartościowych mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa – stwierdzający 
autentyczność podpisu mocodawcy: 
 
 
 
 
................................................................   ................................................................ 

(Pieczątka, podpis, data)      (pieczęć biura/domu maklerskiego/ 
                banku depozytariusza) 

 

 


