
 

 

 

 

ATLAS ESTATES LIMITED 
 

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA 
 
Ja/My (imię i nazwisko lub nazwa)_______________________________________________________(PROSZĘ PISAĆ 
DRUKOWANYMI LITERAMI)  
zamieszkały/a/ z siedzibą pod adresem (pełen adres) ____________________________________________________ , 
akcjonariusz(e) Atlas Estates Limited („Spółka”), niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa Przewodniczącemu zgromadzenia lub 
(uwaga nr 1) ________________________________ do udziału oraz oddawania głosu w moim/naszym imieniu na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w BNP Paribas House, 1 St Julian’s Avenue, St Peter Port, 
Guernsey GY1 1WA we [wtorek, 30] grudnia 2008 r. o 9.30 rano (czasu Guernsey) w sprawie Uchwały, która zostanie poddana 
pod głosowanie zgromadzenia w powyższym terminie, a także na wszelkich zgromadzeniach odbytych w innym terminie 
będących kontynuacją powyższego zgromadzenia. 
 
Prosimy o wpisanie znaku „X” w odpowiednich polach aby wskazać sposób, w jaki ma zostać oddany głos w Państwa imieniu.  
Z zastrzeżeniem otrzymania odmiennych instrukcji, pełnomocnik odda głos według swojego uznania lub wstrzyma się od 
oddania głosu. Opcja „Wstrzymujący” umożliwia Państwu wstrzymanie się od głosu w odniesieniu do uchwały. Głos 
„Wstrzymujący” nie jest traktowany jako oddany głos i nie jest wliczany do sumy ważnie oddanych głosów, dla celów obliczenia 
proporcji głosów „Za” i „Przeciwko” uchwale. 
 
  Za Przeciw Wstrzymujący 
 SPRAWY SZCZEGÓLNE    
 Wycofanie akcji Spółki z obrotu na AIM 

 
   

 
Podpisano: ________________________________ 
 
Data: _____________________________2008 r. 

 

Uwagi: 

1. Akcjonariusz (członek) uprawniony do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu uprawniony jest do powołania jednego lub kilku 
pełnomocników do uczestniczenia oraz, w przypadku głosowania nad jakimkolwiek wnioskiem, do głosowania w jego imieniu. 
Pełnomocnik nie ma obowiązku być akcjonariuszem (członkiem) Spółki. Jeżeli życzą sobie Państwo udzielić pełnomocnictwa innej 
osobie należy wykreślić sformułowanie „Przewodniczącemu zgromadzenia” i wpisać imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika. Z 
zastrzeżeniem otrzymanych przez Państwa instrukcji dotyczących sposobu wykonywania prawa głosu pełnomocnik będzie według 
swojego uznania głosował lub powstrzymywał się od głosu w odniesieniu do danej Uchwały, w sprawie przesunięcia terminu odbycia 
zgromadzenia lub kontynuowania go w innym terminie oraz innych sprawach, które mogą zostać poddane pod głosowanie na 
zgromadzeniu. 

2. Wzór Pełnomocnictwa, z góry opłacony do odesłania w Wielkiej Brytanii, jest załączony na potrzeby wykorzystania na Zgromadzeniu. 
Wzór Pełnomocnictwa powinien być sporządzony przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub jej pełnomocnika posiadającego 
stosowne upoważnienie na piśmie, a jeżeli osobą udzielającą pełnomocnictwa jest osoba prawna na pełnomocnictwie powinna 
znajdować się pieczęć urzędowa lub podpis członka kadry kierowniczej tej osoby prawnej lub jej prawidłowo upoważniony pełnomocnik. 
Wzór Pełnomocnictwa zostanie wypełniony i odesłany łącznie z pełnomocnictwem lub innym upoważnieniem (jeżeli takie istnieje), na 
mocy którego zostało podpisane, lub notarialnie poświadczone kopią takiego pełnomocnictwa lub upoważnienia, tak aby zostało 
dostarczone do Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 
8PW nie później niż o godzinie 9:30 (czasu Guernsey) w [niedzielę, 28 grudnia 2008 roku]. 

3. Wzór Pełnomocnictwa może zostać doręczony faksem do Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance 
House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW na numer +44 (0)1534 825315 do wiadomości pani Sonia Cadwallader, pod 
warunkiem że faks zostanie faktycznie otrzymany (bez względu na to nadawca otrzymał potwierdzenie doręczenia) nie później niż o 
godzinie 9.30 w [niedzielę, 28 grudnia 2008 roku].   Przewodniczący Zgromadzenia (lub inna upoważniona przez niego osoba) 
uprawniona jest do ustalenia, że dany faks został przekazany w zadowalający sposób.  W przypadku doręczenia Wzoru Pełnomocnictwa 
faksem konieczne jest także doręczenie oryginału Wzoru Pełnomocnictwa (którego faks jest kopią) do Computershare Investor Services 
(Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW lub na adres zgromadzenia nie później niż 
godzinę przed czasem wyznaczonym dla Zgromadzenia.  
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4. Wypełnienie i odesłanie Wzoru Pełnomocnictwa nie stanowi przeszkody dla osobistego uczestnictwa akcjonariusza (członka) na 
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu jeżeli takie będzie jego życzenie.  

5. W przypadku współposiadaczy, podpis jednego z nich będzie wystarczający, lecz należy podać nazwy (imiona i nazwiska) wszystkich 
współposiadaczy. 

6. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 41 zawartego w Rozporządzeniach o zdematerializowanych papierach wartościowych z 
2001 roku (Uncertificated Securities Regulations 2001) Spółka postanawia, że wyłącznie posiadacze akcji wpisani do rejestru 
akcjonariuszy (członków) Spółki o godzinie 9:30 (czasu Guernsey) w [niedzielę, 28 grudnia 2008 roku] (lub, jeżeli zgromadzenie zostanie 
przełożone lub będzie kontynuowane w innym terminie, wyłącznie posiadacze akcji wpisani do rejestru akcjonariuszy (członków) Spółki 
przynajmniej 48 godzin przed kolejnym terminem odbycia zgromadzenia) są uprawnieni do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu 
na zgromadzeniu z tytułu akcji w liczbie wpisanej do rejestru pod ich nazwą (imieniem i nazwiskiem) w tym czasie. Zmiany wpisów w 
rejestrze po godzinie 9:30 (czasu Guernsey) w [niedzielę, 28 grudnia 2008 roku] nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa danej 
osoby do uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniu. 

7. W dniu 2 grudnia 2008 roku (stanowiącego ostatni dzień roboczy przed publikacją niniejszego Zawiadomienia) wyemitowany kapitał 
zakładowy Spółki składa się z 50.332.014 akcji zwykłych, z których 3.470.000 są przechowywane w formie powiernictwa i w stosunku do 
nich prawa głosu nie mogą być wykonywane. W związku z powyższym, na dzień [2 grudnia 2008 roku] łączna liczba głosów z akcji 
Spółki wynosi 46.852.014. 
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