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KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA AKCJONARIUSZA 
(osoba fizyczna) 

 

I. Wprowadzenie, podstawa prawna, objaśnienia 
 
Wprowadzenie: 
Podanie  danych w kwestionariuszu jest niezbędne do ujawnienia akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy Spółki PGE Ekoserwis S.A., 
który od 1 marca 2021 r. będzie prowadzony przez PGE Dom Maklerski S.A. (dalej: Dom Maklerski). 
 
Dane zawarte w kwestionariuszu będą dostępne wyłącznie dla Spółki oraz Domu Maklerskiego i będą wykorzystywane w celu 
identyfikacji i weryfikacji akcjonariusza Spółki, dokonywania zawiadomień oraz umożliwienia realizacji praw akcjonariusza. 
Akcjonariusz ma prawo do zmiany i aktualizacji danych. 

Podanie numeru telefonu komórkowego i adresu email jest dobrowolne, jednakże ich podanie w znaczący sposób usprawni i 
przyspieszy komunikację Spółki i Domu Maklerskiego z akcjonariuszem. 

Podanie numeru rachunku bankowego nie jest obowiązkowe, jednak ma na celu usprawnienie  wykonywania rozliczeń finansowych 
wobec akcjonariusza, ponieważ na podany numer rachunku bankowego będą dokonywane wypłaty dywidendy Spółki na rzecz 
akcjonariusza. 

Podstawa prawna: 
art.328(3) KSH, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.  z 2019 r. poz.1798 ze zm.) 

Instrukcja wypełnienia kwestionariusza: 

 Formularz należy wypełnić czytelnie 

 W odpowiednich polach należy wstawić  „X” 

 W wybranych polach, gdzie jest zasadne, należy wpisać „nie dotyczy” 

 Formularz powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem 

 
 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE AKCJONARIUSZA 
Nazwisko  

Imię (imiona)  

PESEL / data urodzenie w przypadku osoby 
nieposiadającej PESEL 

 

Płeć 
 

 

Obywatelstwo 
 

 

Rezydencja podatkowa Rezydent: 
[   ] NIE                    [   ] TAK 

Urząd Skarbowy 
 

 

Miejscowość urodzenia 
 

 

Kraj urodzenia 
 

 

Seria i numer dokumentu stwierdzającego 
tożsamość  
 

 

Imię ojca i matki 
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Adres zamieszkania  

Ulica   

Nr budynku  

Nr lokalu   

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Adres do doręczeń jeśli jest inny niż adres 
zamieszkania 

 

Ulica   
Nr budynku  

Nr lokalu   

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu komórkowego 

[   ] NIE                    [   ] TAK (+48 …………………………..) 

Adres email do kontaktu dla Spółki i Domu 
Maklerskiego 

 

Nr rachunku bankowego   

 

III. POSIADANE AKCJE * 
Seria akcji  

Numery serii od..do..  

Liczba akcji  

Rodzaj akcji  [   ] akcje imienne           [   ] akcje na okaziciela 

Czy akcje zostały w całości opłacone [   ] TAK                    [   ] NIE 

Data emisji  

Wartość nominalna  

Cena emisyjna  

Cena zakupu  

Liczba głosów z akcji  

Uprzywilejowanie  

Inne  

Ograniczenia przenoszenia akcji lub ustanowione 
obciążenia 

Np. prawo pierwokupu albo zastaw. Należy wpisać  „BRAK” jeśli nie występują żadne ograniczenia w przenoszeniu 
(sprzedaży) akcji 
 
 

Uprawnienia w zakresie wykonywania  prawa głosu 
dla zastawnika/użytkownika 

Należy  wpisać  „BRAK” jeśli zastawnik/użytkownik nie występuje lub nie ma prawa głosu 
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Seria akcji  

Numery akcji  

Liczba akcji  

Rodzaj akcji  [   ] akcje imienne           [   ] akcje na okaziciela 

Data emisji  

Wartość nominalna  

Cena emisyjna  

Cena zakupu  

Liczba głosów z akcji  

Uprzywilejowanie  

Inne  

Czy akcje zostały w całości opłacone [   ] TAK                    [   ] NIE 

Ograniczenia przenoszenia akcji lub ustanowione 
obciążenia 

Np. prawo pierwokupu albo zastaw. Należy wpisać  „BRAK” jeśli nie występują żadne ograniczenia w przenoszeniu 
(sprzedaży) akcji 
 
 

Uprawnienia w zakresie wykonywania prawa głosu 
dla zastawnika/użytkownika 

Należy  wpisać  „BRAK” jeśli zastawnik/użytkownik nie występuje lub nie ma prawa głosu 
 
 
 

 

IV. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ KWESTIONARIUSZ 
Wypełniam formularz jako: [   ] osobiście jako Akcjonariusz          [   ] Pełnomocnik Akcjonariusza 

[   ] Przedstawiciel prawny Akcjonariusza 

Imię i nazwisko lub nazwa Pełnomocnika /  
Imię i nazwisko Przedstawiciela prawnego 

Należy wypełnić, jeśli powyżej zostało zaznaczone „Pełnomocnik Akcjonariusza” / „Przedstawiciel prawny Akcjonariusza” 

Adres pełnomocnika / Przedstawiciela prawnego  

Ulica   

Nr budynku  

Nr lokalu   

Kod pocztowy  

Miejscowość  

 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY 
Administratorem danych osobowych zebranych w niniejszym kwestionariuszu jest Spółka oraz PGE Dom Maklerski S.A. – zgodnie z 
przekazanymi przez ww. administratorów informacjami w zakresie przetwarzania danych osobowych.  
 

Podanie kompletnych, rzetelnych i prawdziwych danych jest ważne dla ochrony praw akcjonariuszy. Podanie nieprawidłowych danych 
może uniemożliwić zapoznanie się przez akcjonariusza z informacją o zamiarze dokonania istotnych zmian w odniesieniu do 
posiadanych akcji.  
 

 
 
 
 
_______________________________                        __________________________________ 
Miejscowość, data      Czytelny podpis akcjonariusza /  

pełnomocnika Akcjonariusza/  
przedstawiciela prawnego Akcjonariusza** 
**niepotrzebne skreślić 


