
Załącznik nr 2 do Porozumienia Dodatkowego do Zapis na Akcje] 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Podpisana/y: 

 

Pan(i) __________________________ zamieszkała(y) _____________________________,  , 

legitymująca(y) się _____________________ seria i nr ______________ PESEL _____________ 

działając w imieniu własnym („AKCJONARIUSZ”) niniejszym udziela spółce CAFEWAY sp. z o.o. 

z/s we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000505170, NIP 8971797815, REGON 0223894170, o 

kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – dalej: 

„PEŁNOMOCNIK”, nieodwołalnego przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania ZAPISU NA 

AKCJE, pełnomocnictwa do: 

 

I. udziału i głosowania ze wszystkich AKCJI SERII D, które będą mu przysługiwać po rejestracji 

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego 

(„AKCJE CZWARTEJ EMISJI”), dokonywanego na podstawie uchwały numer 4/08/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ETNO CAFE spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu – 

nr KRS 0000609877 („SPÓŁKA”) z dnia 3 sierpnia 2018 roku, na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych 

Walnych Zgromadzeniach SPÓŁKI, które odbywać się będą w okresie do dnia rejestracji akcji w 

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z dopuszczeniem AKCJI 

CZWARTEJ EMISJI do obrotu na rynku regulowanym lub do dnia wprowadzenia AKCJI 

CZWARTEJ EMISJI do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na których to Zgromadzeniach 

pod głosowanie poddawana będzie jakakolwiek uchwała w przedmiocie, w jakim na podstawie § 28 

Statutu Spółki – w brzmieniu na dzień udzielenia pełnomocnictwa – wymagane jest podjęcie uchwał 

przez Akcjonariuszy, w szczególności w zakresie: 

a) podwyższenia kapitału zakładowego SPÓŁKI poprzez utworzenie akcji kolejnych emisji, 

b) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji kolejnych 

emisji, 

c) zmiany Statutu SPÓŁKI, 

d) zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności SPÓŁKI, 

e) udzielenia absolutorium członkom organów SPÓŁKI, 

f) podziału zysku lub pokrycia straty, 

g) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa SPÓŁKI, 

h) emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa, 

i) upoważnienia Zarządu SPÓŁKI do nabycia przez SPÓŁKĘ akcji w celu umorzenia, 

j) dobrowolnego odpłatnego umorzenia akcji, z zastrzeżeniem, że jeżeli dotyczy to akcji 

posiadanych w Spółce przez AKCJONARIUSZA (Mocodawcę), warunki umorzenia określone 

będą na zasadach nie gorszych niż wskazane w  Porozumieniu dodatkowym do zapisu na Akcje 

z dnia _________________ 2018 roku („Porozumienie”). 

Niniejsze pełnomocnictwo (w zakresie, o którym mowa w pkt I) upoważnia PEŁNOMOCNIKA 

w szczególności do: 

a) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach SPÓŁKI, o których mowa powyżej, 

b) wykonywania na tych Zgromadzeniach prawa głosu ze wszystkich AKCJI SERII D w 

odniesieniu do uchwał w sprawach wymienionych w lit. a – j powyżej, a ponadto uchwał w 

przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, a także uchwał w kwestiach 

porządkowych, 

II. odbioru od SPÓŁKI dokumentów AKCJI SERII D (lub odcinków zbiorowych tych akcji), które 

zostaną wydane przez Zarząd SPÓŁKI po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanej na podstawie uchwały 

Walnego Zgromadzenia nr 4/08/NWZ/2018 z dnia 3 sierpnia  2018 r.; 

III. złożenia, zgodnie z postanowieniami §2 ust. 7 Porozumienia, dokumentów AKCJI CZWARTEJ 

EMISJI (lub odcinków zbiorowych tych akcji) w firmie inwestycyjnej – Domu Maklerskim Capital 



Partners S.A. z siedzibą w Warszawie na okres do dnia rejestracji akcji w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych S.A. w związku z dopuszczeniem AKCJI CZWARTEJ EMISJI do 

obrotu na rynku regulowanym lub do dnia wprowadzenia AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu; 

IV. zawarcia z PEŁNOMOCNIKIEM oraz spółką pod firmą CAFEWAY INVESTORS S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu, adres: Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000610038, NIP: 8943075671, REGON: 

364065167 (“AKCJONARIUSZ II”), na podstawie art. 338 § 1 KSH, umowy ograniczającej 

rozporządzanie AKCJAMI CZWARTEJ EMISJI, które to akcje przysługiwać będą 

AKCJONARIUSZOWI po rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

podwyższenia kapitału zakładowego dokonanej na podstawie uchwały numer 4/08/NWZ/2018 

Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI z dnia 3 sierpnia 2018 roku. PEŁNOMOCNIK jest upoważniony 

i zobowiązany do zawarcia tej umowy zgodnie z jej wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Porozumienia. PEŁNOMOCNIK może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w 

imieniu AKCJONARIUSZA. Tym samym wyłączone zostają ograniczenia, o których mowa w art. 

108 Kodeksu Cywilnego; 

V. zawarcia z PEŁNOMOCNIKIEM oraz AKCJONARIUSZEM II, na podstawie art. 338 § 1 KSH, 

umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami, które przysługują PEŁNOMOCNIKOWI oraz 

AKCJONARIUSZOWI II w kapitale zakładowym SPÓŁKI. PEŁNOMOCNIK jest upoważniony 

i zobowiązany do zawarcia tej umowy zgodnie z jej wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Porozumienia. PEŁNOMOCNIK może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w 

imieniu AKCJONARIUSZA. Tym samym wyłączone zostają ograniczenia, o których mowa w art. 

108 Kodeksu Cywilnego; 

VI. dokonywania wszelkich czynności i składania wszelkich oświadczeń, jakie okażą się konieczne w 

celu prawidłowego wykonania czynności na podstawie niniejszego pełnomocnictwa. 

 

PEŁNOMOCNIK jest upoważniony do wykonywania prawa głosu według własnego uznania. Sposób 

wykonywania prawa głosu przez PEŁNOMOCNIKA nie może być jednak sprzeczny z założeniami 

wynikającymi z Porozumienia, do którego to pełnomocnictwo jest załącznikiem. 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres do dnia wprowadzenia AKCJI CZWARTEJ EMISJI do 

obrotu na rynku regulowanym po cenie nie niższej niż równowartość kwoty określonej w §2 ust. 1 

Porozumienia lub do dnia ustalenia dnia pierwszego notowania AKCJI CZWARTEJ EMISJI w 

alternatywnym systemie obrotu po cenie nie niższej niż równowartość kwoty określonej w §2 ust. 1 

Porozumienia (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej), jednak nie dłużej niż na 

okres 36 miesięcy od dnia dokonania ZAPISU NA AKCJE i nie może zostać odwołane przez okres 6 

(sześciu) miesięcy od dnia dokonania ZAPISU NA AKCJE. 

PEŁNOMOCNIK może także reprezentować pozostałych akcjonariuszy Spółki lub pozostałe strony w 

przedmiocie czynności, o których mowa w niniejszym pełnomocnictwie. 

PEŁNOMOCNIK jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucyjnych). 

Pełnomocnik upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności umożliwiających korzystanie z 

niniejszego pełnomocnictwa w zakresie w nim opisanym. 

 

Dnia  _______________2018 roku 

AKCJONARIUSZ 


