
_________________________, _________________ 
(miejscowość)        (data) 
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WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREWNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREWNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREWNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚŚŚŚLONYCH SPRAW W PORZLONYCH SPRAW W PORZLONYCH SPRAW W PORZLONYCH SPRAW W PORZĄĄĄĄDKU OBRAD DKU OBRAD DKU OBRAD DKU OBRAD 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOSCI BANKU POLSKIEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOSCI BANKU POLSKIEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOSCI BANKU POLSKIEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOSCI BANKU POLSKIEGO 
SPÓŁKI SPÓŁKI SPÓŁKI SPÓŁKI AKCYJNEJ ZWOŁANEGO NA 30AKCYJNEJ ZWOŁANEGO NA 30AKCYJNEJ ZWOŁANEGO NA 30AKCYJNEJ ZWOŁANEGO NA 30    CZERWCACZERWCACZERWCACZERWCA    2016201620162016    ROKUROKUROKUROKU    
    
    
WNIOSKODAWCA WNIOSKODAWCA WNIOSKODAWCA WNIOSKODAWCA ----    Akcjonariusz reprezentujAkcjonariusz reprezentujAkcjonariusz reprezentujAkcjonariusz reprezentująąąący samodzielnie co najmniej jedncy samodzielnie co najmniej jedncy samodzielnie co najmniej jedncy samodzielnie co najmniej jedną ą ą ą dwudziestdwudziestdwudziestdwudziestą ą ą ą kapitału kapitału kapitału kapitału 
zakładowego Banku, zakładowego Banku, zakładowego Banku, zakładowego Banku, zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.    
 
___________________________________________________________________________ 
(imię, nazwisko lub firma) 
_________________________________________________________________________________ 
(miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres) 
_________________________________________________________________________________ 
(PESEL, dane rejestrowe obejmujące określenie rodzaju rejestru i podmiotu prowadzącego rejestr oraz numer wpisu) 

_________________________________________________________________________________ 
(dane kontaktowe: e-mail, telefon) 
posiadający _________________________akcji Banku stanowiących__________________% 
(należy wpisać ilość posiadanych akcji)                                                                  (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem) 
kapitału zakładowego Banku, uprawniających do wykonywania ________________________głosów 
                                                                                                                           (należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji) 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku co stanowi__________% ogólnej liczby głosów. 
                                                                                         (należy wpisać procent w ilości głosów ogółem) 
    
    
    
    
Reprezentowany przez:Reprezentowany przez:Reprezentowany przez:Reprezentowany przez:    

⃞⃞ ⃞⃞* * * * Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście 

⃞⃞ ⃞⃞* * * * Pełnomocnika:________________________________________________________________ 
(dane pełnomocnika) 

⃞⃞ ⃞⃞* * * * Akcjonariusz jest osobą prawną 
___________________________________________________________________________ 
(dane osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza) 
 
_____________________________________________________________________________ 
(dane osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza ) 
⃞* zaznacz właściwe pole 

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie wWnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie wWnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie wWnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie w    
porzporzporzporząąąądku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego 
Spółki Akcyjnej, któreSpółki Akcyjnej, któreSpółki Akcyjnej, któreSpółki Akcyjnej, które    zostało zwołane na dziezostało zwołane na dziezostało zwołane na dziezostało zwołane na dzień ń ń ń 30303030    czerwca 2016czerwca 2016czerwca 2016czerwca 2016    roku nastroku nastroku nastroku nastęęęępujpujpujpująąąących spraw:cych spraw:cych spraw:cych spraw:    
(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z uzasadnieniem lub projektem uchwały do proponowanej sprawy/punktu) 
    
    
    
    
PODPIS WNIOSKODAWCYPODPIS WNIOSKODAWCYPODPIS WNIOSKODAWCYPODPIS WNIOSKODAWCY    
(poniżej należy złożyć podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta w formie możliwej do odczytania lub przyporządkowania go do 
Wnioskodawcy lub jego reprezentanta) 



UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!    
    

• W przypadku pełnomocnictwa wymagane jest jego załW przypadku pełnomocnictwa wymagane jest jego załW przypadku pełnomocnictwa wymagane jest jego załW przypadku pełnomocnictwa wymagane jest jego załąąąączenie do niniejszego wniosku wraz z czenie do niniejszego wniosku wraz z czenie do niniejszego wniosku wraz z czenie do niniejszego wniosku wraz z 
odpisem z właodpisem z właodpisem z właodpisem z właśśśściwego rejestru pociwego rejestru pociwego rejestru pociwego rejestru pośśśświadczajwiadczajwiadczajwiadczająąąącego sposób reprezentacji akcjonariusza cego sposób reprezentacji akcjonariusza cego sposób reprezentacji akcjonariusza cego sposób reprezentacji akcjonariusza 
udzielajudzielajudzielajudzielająąąącego pełnomocnictwa, jecego pełnomocnictwa, jecego pełnomocnictwa, jecego pełnomocnictwa, jeśśśśli taka sytuacja ma miejsce.li taka sytuacja ma miejsce.li taka sytuacja ma miejsce.li taka sytuacja ma miejsce.    

• W przypadku reprezentacji akcjonariusza bW przypadku reprezentacji akcjonariusza bW przypadku reprezentacji akcjonariusza bW przypadku reprezentacji akcjonariusza bęęęęddddąąąącego osobcego osobcego osobcego osobą ą ą ą prawnprawnprawnprawną ą ą ą ----    zgodnie z zasadami jego zgodnie z zasadami jego zgodnie z zasadami jego zgodnie z zasadami jego 
reprezentacji, wymagane jest załreprezentacji, wymagane jest załreprezentacji, wymagane jest załreprezentacji, wymagane jest załąąąączenie do niniejszego wniosku odczenie do niniejszego wniosku odczenie do niniejszego wniosku odczenie do niniejszego wniosku odpisu z włapisu z włapisu z włapisu z właśśśściwego rejestru ciwego rejestru ciwego rejestru ciwego rejestru 
popopopośśśświadczajwiadczajwiadczajwiadczająąąącego sposób reprezentacji akcjonariusza.cego sposób reprezentacji akcjonariusza.cego sposób reprezentacji akcjonariusza.cego sposób reprezentacji akcjonariusza.    

• Do wniosku musi byDo wniosku musi byDo wniosku musi byDo wniosku musi być ć ć ć równierównierównierównież ż ż ż załzałzałzałąąąączone zaczone zaczone zaczone zaśśśświadczenie /wiadczenie /wiadczenie /wiadczenie /śśśświadectwo depozytowe/, wystawione wiadectwo depozytowe/, wystawione wiadectwo depozytowe/, wystawione wiadectwo depozytowe/, wystawione 
przez właprzez właprzez właprzez właśśśściwy podmiot, potwierdzajciwy podmiot, potwierdzajciwy podmiot, potwierdzajciwy podmiot, potwierdzająąąące stan posiadania przez akcjonariusza akcji w iloce stan posiadania przez akcjonariusza akcji w iloce stan posiadania przez akcjonariusza akcji w iloce stan posiadania przez akcjonariusza akcji w ilośśśścccci i i i 
odpowiadajodpowiadajodpowiadajodpowiadająąąącej wymaganej do złocej wymaganej do złocej wymaganej do złocej wymaganej do złożżżżenia wniosku czenia wniosku czenia wniosku czenia wniosku częśęśęśęści kapitału zakładowego Banku.ci kapitału zakładowego Banku.ci kapitału zakładowego Banku.ci kapitału zakładowego Banku.    

• Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z 
oryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji akoryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji akoryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji akoryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji akcjonariusza, cjonariusza, cjonariusza, cjonariusza, 
może być złożony Bankowi w formie pisemnej.może być złożony Bankowi w formie pisemnej.może być złożony Bankowi w formie pisemnej.może być złożony Bankowi w formie pisemnej.    

• Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, 
może być złożony Bankowi w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w może być złożony Bankowi w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w może być złożony Bankowi w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w może być złożony Bankowi w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w 
formacie Pformacie Pformacie Pformacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji akcjonariusza muszą DF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji akcjonariusza muszą DF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji akcjonariusza muszą DF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji akcjonariusza muszą 
wówczas również zostać złożone Bankowi w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest wówczas również zostać złożone Bankowi w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest wówczas również zostać złożone Bankowi w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest wówczas również zostać złożone Bankowi w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest 
format PDF załączników. Adres eformat PDF załączników. Adres eformat PDF załączników. Adres eformat PDF załączników. Adres e----mail dla doręczenia Bankowi postacimail dla doręczenia Bankowi postacimail dla doręczenia Bankowi postacimail dla doręczenia Bankowi postaci    elektronicznej welektronicznej welektronicznej welektronicznej wniosku: niosku: niosku: niosku: 
wza@pkobp.plwza@pkobp.plwza@pkobp.plwza@pkobp.pl    

• Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w 
przypadku danych błędnych.przypadku danych błędnych.przypadku danych błędnych.przypadku danych błędnych.    

 


