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NITROERG S.A.  

Pl. Alfreda Nobla 1 
43-150 Bieruń 

 

Zawiadomienie o wyborze wspólnego przedstawiciela 

reprezentującego osoby współuprawnione z akcji 

imiennych 

My, niżej podpisani: 

 

1) Imię i nazwisko: ……........................................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania: Kraj: .................................................... Miejscowość: …................................................................ 

Kod pocztowy: ..................................Ulica: ........................................Nr domu: .................Nr lokalu: ................. 

Numer dokumentu tożsamości: ........................................................................................................................... 

Numer PESEL / inny numer identyfikacyjny (w przypadku osoby zagranicznej) …………………………….. 

Data i miejsce urodzenia (w przypadku osoby zagranicznej) …………………………………………….......... 

 

2) Imię i nazwisko: ………................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: Kraj: .................................................... Miejscowość: ……........................................................... 

Kod pocztowy: .................................. Ulica: ........................................ Nr domu: ................. Nr lokalu: .............. 

Numer dokumentu tożsamości: ........................................................................................................................... 

Numer PESEL / inny numer identyfikacyjny (w przypadku osoby zagranicznej) ……………………………. 

Data i miejsce urodzenia (w przypadku osoby zagranicznej) ……………………………………………........ 

 

3) Imię i nazwisko: ……….................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: Kraj: .................................................... Miejscowość: ……............................................................ 

Kod pocztowy: .................................. Ulica: ........................................ Nr domu: ................. Nr lokalu: .............. 

Numer dokumentu tożsamości: ........................................................................................................................... 

Numer PESEL / inny numer identyfikacyjny (w przypadku osoby zagranicznej) …………………………….. 

Data i miejsce urodzenia (w przypadku osoby zagranicznej) …………………………………………….......... 

 

4) Imię i nazwisko: ……….................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: Kraj: .................................................... Miejscowość: ……............................................................ 

Kod pocztowy: .................................. Ulica: ........................................ Nr domu: ................. Nr lokalu: .............. 

Numer dokumentu tożsamości: ........................................................................................................................... 

Numer PESEL / inny numer identyfikacyjny (w przypadku osoby zagranicznej) ……………………………. 

Data i miejsce urodzenia (w przypadku osoby zagranicznej) ……………………………………………......... 

 

5) Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania: Kraj: .................................................... Miejscowość: ……........................................................... 

Kod pocztowy: .................................. Ulica: ........................................ Nr domu: ................. Nr lokalu: .............. 

Numer dokumentu tożsamości:............................................................................................. .............................. 

Numer PESEL / inny numer identyfikacyjny (w przypadku osoby zagranicznej) ……………………………. 

Data i miejsce urodzenia (w przypadku osoby zagranicznej) ……………………………………………........ 
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6) Imię i nazwisko: ……........................................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania: Kraj: .................................................... Miejscowość: ……........................................................... 

Kod pocztowy: .................................. Ulica: ........................................ Nr domu: ................. Nr lokalu: .............. 

Numer dokumentu tożsamości: ........................................................................................................................... 

Numer PESEL / inny numer identyfikacyjny (w przypadku osoby zagranicznej) …………………………….. 

Data i miejsce urodzenia (w przypadku osoby zagranicznej) ……………………………………………......... 

 
(dalej zwani „Współuprawnionymi z akcji”) 

 

niniejszym zawiadamiamy NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu o wyborze naszego wspólnego przedstawiciela do 

wykonywanie praw z przysługujących nam Łączna ilość przysługujących współuprawnionym ….……… szt. 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….) akcji 

imiennych w kapitale zakładowym NITROERG S.A.: 

 

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

Adres zamieszkania: Kraj: ........................................................ Miejscowość: ........................................................................... 

Kod pocztowy: .......................................... Ulica: ........................................ Nr domu: .................  Nr lokalu: ................. 

Numer dokumentu tożsamości: ..................................................................................................................................... 

Numer PESEL / inny numer identyfikacyjny (w przypadku osoby zagranicznej) …………………………………… 

Data i miejsce urodzenia (w przypadku osoby zagranicznej) …………………………………………….................... 

 

Upoważniamy ww. przedstawiciela w szczególności do odbioru dywidendy za rok obrotowy 2017 i udzielenia 

w tym celu ewentualnych dalszych upoważnień. Ponadto upoważniamy go do złożenia w naszym imieniu 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez NITROERG S.A. wszystkich naszych danych 

osobowych podanych w niniejszym Zawiadomieniu, w celach związanych z realizacją dyspozycji wypłaty 

dywidendy za rok obrotowy 2017 oraz o tym, że zapoznając się z „Klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy 

Spółki NITROERG S.A.” opublikowaną na stronie internetowej www.nitroerg.pl (zakładka „Ogłoszenia”), 

zostaliśmy poinformowani o przysługujących nam prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, 

sprostowania i usunięcia naszych danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie, a wszystkie nasze 

wątpliwości zostały nam wyjaśnione. Oświadczamy ponadto, że nasze dane osobowe przekazujemy ww. Spółce 

świadomie i dobrowolnie. Powyższe oświadczenia obowiązują do czasy ich odwołania lub zmiany poprzez 

w drodze stosownego zawiadomienia spółki NITROERG S.A. 

 

 

......................................,    dnia.................................r. 

 
1) ............................................................................... 

 
2) ............................................................................... 

 
3) ............................................................................... 

 
4) ............................................................................... 

 
5) ............................................................................... 

 
6)   ................................................................................ 

Podpisy Współuprawnionych z akcji 

http://www.nitroerg.pl/

