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ZAŁĄCZNIK 4 

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  

_________, dnia ___ maja 2020 r. roku 

 

PEŁNOMOCNICTWO  

 

Ja, niżej podpisany, _____________________________________, zamieszkały w __________________ 
przy _____________, _____________ _____________ ("Obligatariusz") niniejszym upoważniam:  

MWW TRUSTEES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(adres: 00-034 Warszawa, ul. Warecka 11A), REGON 142748872, NIP: 521-358-98-35, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000374816 

zwaną „Pełnomocnikiem” 

 

do samodzielnego reprezentowania Obligatariusza na zwołanym na podstawie ogłoszenia o zwołaniu 
Zgromadzenia Obligatariuszy opublikowanego raportem bieżącym z dnia 8 maja 2020r nr 61/2020 ESPI 
(„Ogłoszenie”) na dzień 29 maja 2020 r. na godzinę 11.00, z uwzględnieniem ewentualnych przerw, 
zgromadzeniu obligatariuszy ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), posiadaczy obligacji serii A, ("Obligacje"), 
wyemitowanych przez Braster S.A z siedzibą w Szeligach („Spółka”), i wykonywania prawa głosu na 
Zgromadzeniu Obligatariuszy, a w szczególności do:  

1. oddania na Zgromadzeniu Obligatariuszy głosu „za” uchwałami Zgromadzenia Obligatariuszy w 
brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;  

2. podjęcia innych czynności prawnych i faktycznych, które mogą okazać się konieczne w trakcie 
Zgromadzenia Obligatariuszy do podjęcia uchwał, w tym głosowania w sprawach formalnych oraz 
podpisania listy obecności.  

 

W razie poddania pod głosowanie Zgromadzenia Obligatariuszy uchwał w brzmieniu odmiennym niż projekty 
uchwał zawarte w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania „za” uchwałami 
w zmienionym brzmieniu, jeśli ich warunki będą co najmniej jednakowe lub korzystniejsze dla obligatariuszy 
Obligacji w stosunku do projektów uchwał zawartych w załączniku nr 1 do Ogłoszenia w szczególności w 
zakresie: 

a) harmonogramu spłat Obligacji; 

b) wcześniejszego terminu wykupu Obligacji; 

c) wprowadzenia nowych terminów i zasad okresowego częściowego wykupu Obligacji; 

d) wprowadzenia nowych terminów i zasad okresowej amortyzacji wartości nominalnej Obligacji; 

e) wprowadzenia możliwości dodatkowych lub korzystniejszych świadczeń na rzecz Obligatariuszy 
wynikających z Obligacji oraz zasad realizacji takich świadczeń.  

 

Pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika także do złożenia wniosku o wydanie świadectwa depozytowego 
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dotyczącego Obligacji jak i odebrania świadectwa depozytowego potwierdzającego uprawnienie Obligatariusza 
do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz do złożenia go w Spółce a także do dokonania wszelkich 
czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do uzyskania świadectwa depozytowego w imieniu 
Obligatariusza i legitymowania się nim na potrzeby Zgromadzenia Obligatariuszy.  

 

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne przez okres 60 dni od daty jego wystawienia.  

Pełnomocnik może reprezentować innych posiadaczy Obligacji wyemitowanych przez Emitenta na 
Zgromadzeniu Obligatariuszy. 

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.  

 

 

W imieniu Obligatariusza: 

 

___________________________ 

 


