.......................... , dn. .................................., 2011
(miasto)

PEŁNOMOCNICTWO
Spółka pod firmą ........................................................... z siedzibą w ..................................,
adres ..................................................................................., nr KRS …………………..,
(dalej jako “Członek”)∗

1) ………………………… zam. ………………………………………………………, seria i numer
dowodu osobistego: …………………………………………………… ,
2) ………………………… zam. ……………………………………………………..
seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………………… ,
3) ………………………… zam. ……………………………………………………..
seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………………… ,

wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą ……………………………….…………..…………. z siedzibą w
…………………….. , adres ……………………………………………….……
(dalej jako “Członek”)*,

………………………………

prowadzący

……………………………………………

działalność
zamieszkały:

gospodarczą

pod

nazwą

…………………………………….,

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej

przez

……………………………………………………..….,

pod

numerem

……………………………. (dalej jako „Członek”),*

Członek Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Wilanowska 7A/32,
02-765 Warszawa (dalej jako „KIKE”), n i n i e j s z y m u s t a n a w i a p e ł n o m o c n i k ó w :

1)

Panią Monikę Chojnacką z Kancelarii Prawniczej Piotr Korolko zamieszkałą w Warszawie , ul.



Nizinna 13 m. 8, seria i numer dowodu osobistego: ADB 729149 (dalej jako „Pełnomocnik”) i upoważnia
niepotrzebne skreślić

ją do reprezentowania Członka na Walnym Zgromadzeniu Członków KIKE zwołanym na dzień 10 maj
2011 r., i wykonywania w jego imieniu prawa głosu podczas tego Walnego Zgromadzenia Członków
KIKE;

2)

Panią Urszulę Tomasik z Kancelarii Prawniczej Piotr Korolko zamieszkałą w Warszawie,

al. Niepodległości 67 m. 101, seria i numer dowodu osobistego: ASJ 830411 (dalej jako „Pełnomocnik”) i
upoważnia ją do reprezentowania Członka na Walnym Zgromadzeniu Członków KIKE zwołanym na
dzień 10 maj 2011 r., i wykonywania w jego imieniu prawa głosu podczas tego Walnego Zgromadzenia
Członków KIKE.

Pełnomocnik jest uprawniony do głosowania nad powyższymi uchwałami zgodnie z udzielona instrukcją
załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. Każdy z pełnomocników może działać
samodzielnie.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.

............................................ ................................................. ..............................................
Spółka wpisana do KRS:
(Czytelne podpisy odpowiednich osób wykazanych w KRS do reprezentacji wraz pieczątkami imiennymi i pieczątka firmy – zgodnie z
zasadami reprezentacji)

.......................................................................................................................................................
Wspólnicy spółki cywilnej:
(Czytelne podpisy wszystkich wspólników wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątka firmy)

............................................
Przedsiębiorcę prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:
(Czytelny podpis przedsiębiorcy/właściciela + pieczątki imienna + pieczątka firmy)

W przypadku jakichkolwiek zmian w reprezentacji Waszego podmiotu prosimy o przesłanie aktualnego
odpisu z KRS, umowy spółki cywilnej lub innego właściwego dokumentu pilnie na adres biura Zarządu
KIKE oraz skanu tego dokumentu na adres biuro@kike.pl.
W przypadku zmiany osób upoważnionych prosimy o przesłanie odwołania upoważnienia i/lub
pełnomocnictwa dla innej osoby do reprezentowania Państwa firmy na Zgromadzeniach Członków KIKE.

.......................... , dn. .................................., 2011
(miasto)

PEŁNOMOCNICTWO
Spółka pod firmą ........................................................... z siedzibą w ..................................,
adres ..................................................................................., nr KRS …………………..,
(dalej jako “Członek”)∗

1) ………………………… zam. ………………………………………………………, seria i numer
dowodu osobistego: …………………………………………………… ,
2) ………………………… zam. ……………………………………………………..
seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………………… ,
3) ………………………… zam. ……………………………………………………..
seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………………… ,

wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą ……………………………….…………..…………. z siedzibą w
…………………….. , adres ……………………………………………….……
(dalej jako “Członek”)*,

………………………………

prowadzący

……………………………………………

działalność
zamieszkały:

gospodarczą

pod

nazwą

…………………………………….,

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej

przez

……………………………………………………..….,

pod

numerem

……………………………. (dalej jako „Członek”),*

Członek Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Wilanowska 7A/32,
02-765 Warszawa (dalej jako „KIKE”), n i n i e j s z y m u s t a n a w i a p e ł n o m o c n i k ó w :



1) Pana(ą) …......................................... zamieszkałą w ….........................., ul. …..…........................, seria i
niepotrzebne skreślić

numer dowodu osobistego: ….............................. (dalej jako „Pełnomocnik”) i upoważnia

do

reprezentowania Członka na Walnym Zgromadzeniu Członków KIKE zwołanym na dzień 10 maj 2011 r.,
i wykonywania w jego imieniu prawa głosu podczas tego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE;

2) Pana(ą) …......................................... zamieszkałą w ….........................., ul. …..…........................, seria i
numer dowodu osobistego: ….............................. (dalej jako „Pełnomocnik”) i upoważnia

do

reprezentowania Członka na Walnym Zgromadzeniu Członków KIKE zwołanym na dzień 10 maj 2011 r.,
i wykonywania w jego imieniu prawa głosu podczas tego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE;

Pełnomocnik jest uprawniony do głosowania nad powyższymi uchwałami zgodnie z udzieloną instrukcją
załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. Każdy z pełnomocników może działać
samodzielnie.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.

............................................ ................................................. ..............................................
Spółka wpisana do KRS:
(Czytelne podpisy odpowiednich osób wykazanych w KRS do reprezentacji wraz pieczątkami imiennymi i pieczątka firmy – zgodnie z
zasadami reprezentacji)

.......................................................................................................................................................
Wspólnicy spółki cywilnej:
(Czytelne podpisy wszystkich wspólników wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątka firmy)

............................................
Przedsiębiorcę prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:
(Czytelny podpis przedsiębiorcy/właściciela + pieczątki imienna + pieczątka firmy)
W przypadku jakichkolwiek zmian w reprezentacji Waszego podmiotu prosimy o przesłanie aktualnego
odpisu z KRS, umowy spółki cywilnej lub innego właściwego dokumentu pilnie na adres biura Zarządu
KIKE oraz skanu tego dokumentu na adres biuro@kike.pl.
W przypadku zmiany osób upoważnionych prosimy o przesłanie odwołania upoważnienia i/lub
pełnomocnictwa dla innej osoby do reprezentowania Państwa firmy na Zgromadzeniach Członków KIKE.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA
Spółka pod firmą ........................................................... z siedzibą w ..................................,
adres ..................................................................................., nr KRS …………………..,
(dalej jako “Członek”)∗
1) ………………………… zam. ……………………………………………………................................…, seria i numer dowodu osobistego: …………………………….......................................................… ,
2) ………………………… zam. …………………………………………………...................................…..
seria i numer dowodu osobistego: ……………………………………………..........................……… ,
3) ………………………… zam. …………………………………………………...................................…..
seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………..........................………… ,
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą ……………………………….…………..…………. z siedzibą w
…………………….. , adres ……………………………………………….……
(dalej jako “Członek”)*,
………………………………
prowadzący
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
……………………………………………
zamieszkały:
…………………………………….,
prowadzący
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
……………………………………………..…., pod numerem ……………………………. (dalej jako
„Członek”),*
Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Wilanowskiej nr 7A lok. 32 (dalej
„KIKE”), upoważnia pełnomocnika do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad tego Walnego
Zgromadzenia Członków KIKE w następujący sposób:

Przedmiot uchwały
Głosowanie w sprawie wyboru
Przewodniczącego
Zgromadzenia

Sposób głosowania
„za”



„przeciw”



„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie wyboru
Prezydium Zgromadzenia oraz
Komisji Skrutacyjnej i
Wniosków

„za”

„przeciw”

„za”



„przeciw”



niepotrzebne skreślić

„za”






„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
rocznego Zarządu za rok 2010





„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
zatwierdzenia porządku obrad
Zgromadzenia

Uwagi



„przeciw”





„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
udzielenia absolutorium dla
Zarządu

„za”



„przeciw”



„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
rocznego Komisji Rewizyjnej
za rok 2010

„za”

„przeciw”

„za”



„przeciw”

„za”



„przeciw”

„za”



„przeciw”

„za”



„przeciw”

„za”



„przeciw”

„za”



„przeciw”

„za”



„przeciw”

„za”






„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
zatwierdzenia zmienionego
Regulaminu Działania Sądu
Koleżeńskiego





„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
zatwierdzenia zmienionego
Regulaminu Działania Komisji
Rewizyjnej





„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
zatwierdzenia zmienionego
Regulaminu Działania Zarządu
KIKE





„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie zmian
Statutu KIKE i przyjęcie tekstu
jednolitego Statutu





„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
obniżenia opłat wpisowych
udzielonych przez Zarząd





„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
zatwierdzenia Rocznego Planu
Wydatków i Wpływów na rok
2011





„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
zatwierdzenia wysokości
składek członkowskich oraz
opłat wpisowych





„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie
udzielenia absolutorium dla
Komisji Rewizyjnej







„przeciw”



„wstrzymuję się od głosu”



Głosowanie w sprawie
przyjęcia Regulaminu
Postępowania Odwoławczego

„za”



„przeciw”



„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie zmiany
Regulaminu Obrad Walnego
Zgromadzenia Członków KIKE

„za”



„przeciw”



„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie zmian
członków w organach
(władzach) KIKE

„za”

„przeciw”

„za”






„wstrzymuję się od głosu”
Głosowanie w sprawie zasad
dostępu do dokumentów KIKE







„przeciw”



„wstrzymuję się od głosu”



Uwaga:
1. Należy zakreślić jeden wybrany kwadrat w odniesieniu do każdego głosowania, celem wskazania sposobu głosowa nia, do którego umocowany jest pełnomocnik, tj. głosownia „za”, „przeciw”, lub „wstrzymanie się” od głosowania .
2. W rubryce „Uwagi” należy wpisać ewentualne uwagi do poszczególnych uchwał.

___________________, __ marca 2011 roku

............................................ ................................................. ..............................................
Spółka wpisana do KRS:
(Czytelne podpisy odpowiednich osób wykazanych w KRS do reprezentacji wraz pieczątkami imiennymi i pieczątka firmy – zgodnie z
zasadami reprezentacji)

.......................................................................................................................................................
Wspólnicy spółki cywilnej:
(Czytelne podpisy wszystkich wspólników wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątka firmy)

............................................
Przedsiębiorcę prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:

(Czytelny podpis przedsiębiorcy/właściciela + pieczątki imienna + pieczątka firmy)

