
Załącznik nr 10. Pełnomocnictwo 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Działając w imieniu ……………………………………………………. niniejszym udzielam pełnomocnictwa Radcy 
Prawnemu Marcinowi Marczukowi, wpisanemu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie 
pod numerem WA-5913, do dokonania w imieniu Mocodawcy wszelkich zawiadomień i składania wszelkich 
wniosków wymaganych ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2052 ze zm.) (w tym w szczególności zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 5 wskazanej ustawy) 
związanych z wykonaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych praw wynikających z tej ustawy w odniesieniu 
do objętych przez Mocodawcę akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000057155 (dalej Spółka), emitowanych przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 
na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej 
przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji 
nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz 
akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 
statutu Spółki, zmienionej: (i) uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 
roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S. A. z dnia 7 lutego 2017 
roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji 
zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 roku jako dnia prawa 
poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw 
do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego statutu Spółki oraz (ii) uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z dnia 11 
czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z dnia 
7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach 
subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia 
prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw 
poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do 
ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki (Uchwała Emisyjna), a także do reprezentowania Mocodawcy w 
postępowaniach przed Agencją Nieruchomości Rolnych wynikających ze złożenia tych zawiadomień lub 
wniosków.  
 

Pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników. 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

(data i podpis) 

 

 


