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ZAŁĄCZNIK nr 1 

INFORMACJE O POZOSTAŁYCH AKCJACH AKCJONARIUSZA 

OBJAŚNIENIA 

Wypełnij niniejszy załącznik jako uzupełnienie, jeżeli wykorzystałeś (aś) wszystkie pola w sekcji III Kwestionariusza 

zgłoszeniowego akcjonariusza. 

 

Seria akcji 

                             

Numery akcji 

od _______________ do ________________           

Liczba akcji 

                                        

Rodzaj akcji 

 [    ]   akcje imienne          [    ]   akcje na okaziciela                 

Czy akcje zostały w całości opłacone 

 [    ]   TAK          [    ]   NIE                                       

Ograniczenia przenoszenia akcji lub 

ustanowione obciążenia 

np. prawo pierwokupu albo zastaw; wpisz "BRAK" jeśli nie występują żadne ograniczenia w przenoszeniu (sprzedaży) akcji 

                                    

Uprawnienia prawa głosu dla 

zastawnika/użytkownika 

wpisz "BRAK" jeśli zastawnik/użytkownik nie występuje lub nie ma prawa głosu 
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Uprawnienia prawa głosu dla 
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Miejscowość, data Czytelny podpis Akcjonariusza / 

pełnomocnika Akcjonariusza / 

przedstawiciela prawnego Akcjonariusza* 

 

*niepotrzebne skreślić 


