
 

 

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA 
 

 
Podpisany poniŜej: 
 
 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………... 

Stanowisko  ……………………………………………………………………... 

Spółka   ……………………………………………………………………... 

Adres (ulica)  ……………………………………………………………………... 

Miejscowość ……………………………………………………………………... 

potwierdza, Ŝe ……………………………………………………………………... (firma akcjonariusza) 

(„Akcjonariusz ”) posiada      …………………………………….. (liczba) akcji zwykłych Ronson Europe 

N.V. (“Spółka ”) 

i niniejszym upowaŜnia, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw: 

(naleŜy zakreślić odpowiednie pole) 

□ Pana Wilbert O. C. M. VAN TWUIJVERT 

□ Pana Timotheus C. KOSTER 

□ Pana/Panią …………………………………………………………………., legitymującego 

(legitymującą) się paszportem/dokumentem toŜsamości ……………………………………………… 

(numer dokumentu toŜsamości), którego kopia stanowi załącznik do niniejszego pełnomocnictwa: 

 
do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Ronson Europe N.V., które ma odbyć 
się w dniu 10 października 2008 r. w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena, Holandia 
(„Zgromadzenie ”), do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz 
do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania 
zamieszczoną poniŜej. 
 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………... 

Stanowisko  ……………………………………………………………………... 

Data   ……………………………………………………………………... 

Podpis  ……………………………………………………………………... 



 

 

 
 2 

INSTRUKCJA CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCN IKA 
 

Walne Zgromadzenie Ronson Europe N.V., które odbędzie się 10 października 2008 r. w Rotterdamie, 
pod adresem 210-212 Weena, Holandia.  
 
 

Punkt porz ądku obrad i Uchwała Za Przeciwko Wstrzymuj ę 
się od 
głosu 

2. Powołanie trzech członków Zarządu (ang. Board of 
Managing Directors) i przyznanie im naleŜnych tytułów 

   

1. Powołanie Pana Shraga WEISMAN na stanowisko 
dyrektora zarządzającego A oraz członka Zarządu, 
ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na 
czteroletnią kadencję, i przyznanie mu tytułu 
Dyrektora Generalnego (ang. Chief Executive Officer) 

   

2. Powołanie Pana Karola PILNIEWICZA na 
stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz członka 
Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, 
na czteroletnią kadencję 

   

3. Powołanie Pana Andrzeja GUTOWSKIEGO na 
stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz członka 
Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, 
na czteroletnią kadencję, i przyznanie mu tytułu 
Dyrektora ds. SprzedaŜy i Marketingu (ang. Sales & 
Marketing Director) 

   

3. Przyjęcie rezygnacji dwóch członków Zarządu i udzielenie 
im absolutorium z wykonanych obowiązków zarządczych w 
roku obrotowym 2008 do dnia złoŜenia rezygnacji włącznie. 

   

4. Przyjęcie rezygnacji Pana Dror Kerem oraz Pana 
Karim Habra ze stanowiska dyrektorów 
zarządzających / członków Zarządu, ze skutkiem od 
dnia złoŜenia przez danego z nich rezygnacji, i 
udzielenie im absolutorium z wykonanych 
obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2008 do 
dnia złoŜenia przez danego z nich rezygnacji 
włącznie.  

   

Akcjonariusze są proszeni o wskazanie swojej decyzji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.  

 

Załącznik: oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego na rzecz Akcjonariusza przez 

bank lub brokera oraz kopia urzędowego dokumentu toŜsamości pełnomocnika, w przypadku gdy w 

pełnomocnictwie wskazano inną osobę niŜ VAN TWUIJVER lub KOSTER 

 

 

ZWRACA SIĘ UWAGĘ AKCJONARIUSZOM, śE NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO BĘDZIE WAśNE POD 

WARUNKIEM, śE IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA AKCJONARIUSZA NA DOKUMENCIE PEŁNOMOC NICTWA 

BĘDZIE TAKA SAMA JAK IMI Ę I NAZWISKO / FIRMA AKCJONARIUSZA NA IMIENNYM ŚWIADECTWIE 

DEPOZYTOWYM. W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA FORMULARZA INSTRUKCJI CO  DO SPOSOBU 

GŁOSOWANIA STANOWI ĄCEGO CZĘŚĆ PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PANU TWUIJVER LUB 

PANU KOSTER, PEŁNOMOCNICY CI B ĘDĄ GŁOSOWAĆ ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ SPÓŁKI.  


