Statement - based upon point c) of Subsection 3:272 (3) of the Civil Code
Közzététel a Ptk. 3:272.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján

Meghatalmazásminta a rendes éves közgyűlésen képviselő útján történő részvételre
Power of Attorney sample for participating at the annual general meeting via proxyholder
Figyelembe véve, hogy a hatályos jogszabályok alapján, A KÖZGYŰLÉS
TÉNYLEGESEN NEM KERÜL MEGTARTÁSRA és a veszélyhelyzet során a személyés vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli
bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet által adott felhatalmazás alapján a
Társaság igazgatósága fog dönteni a napirenden szereplő valamennyi kérdésben. Erre
tekintettel a meghatalmazást a Társaság kizárólag a jogszabályok rendelkezéseinek való
megfelelés érdekében teszi közzé. Az igazgatósági ülésen való részvételre a szabályos adott
meghatalmazás sem jogosítja fel sem a részvényest, sem a meghatalmazottat.
In light of the currently applicable regulations, THE AGM WILL NOT BE HELD and as
per the authorization granted by the Decree no. 502/2020. (XI.16.) of the Government of
Hungary , the Board of Directors will decide about any and all issues listed on the agenda.
Accordingly, the Power of Attorney is published exclusively in order to comply with the
statutory requirements. Not even the duly granted Power of Attorney will entitle either the
shareholder or the proxyholder to participate at the meeting of the Board of Directors.
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POWER OF ATTORNEY

MEGHATALMAZÁS

By this Power of Attorney we,
Alulírott
[Full name of the Shareholder / A Részvényes teljes neve:]
...................................................................................................................................................
[Address or registered office of the Shareholder/ A Részvényes lakcíme ill. székhelye:]
.
...................................................................................................................................................
[Mother’s name or registration number of the Shareholder/ A Részvényes anyja neve ill.
cégjegyzékszáma:]
...................................................................................................................................................
hereby authorize

ezennel meghatalmazást adunk

[Full name of the Proxyholder / A Meghatalmazott teljes neve:]
...................................................................................................................................................
[Address or registered office of the Proxy holder / A Meghatalmazott lakcíme, ill. székhelye:]
...................................................................................................................................................
[Mother’s name or registration number of the Proxyholder / A Meghatalmazott anyja neve
ill. cégjegyzékszáma:]
...................................................................................................................................................
(hereinafter: "Proxyholder") and / or its
authorized representatives to act on
behalf of us at the Annual General
Meeting of Zwack Unicum Plc. (H-1095
Budapest, Soroksári út 26.) to be held on
30 June, 2021, with full power and
capacity and to exercise all shareholders'
rights that we are entitled to, including
voting.

(a továbbiakban: "Meghatalmazott")
és/vagy képviselői részére hogy a Zwack
Unicum Nyrt. (1095 Budapest, Soroksári
út 26.) 2021. június 30-án tartandó éves
rendes közgyűlésén teljes jogkörrel
képviseljen minket és valamennyi
bennünket megillető részvényesi jogot –
ideértve a szavazati jogot – gyakoroljon.

This Power of Attorney also extends to
representation at the general meeting
reconvened due to the lack of quorum.

Ez
a
meghatalmazás
a
határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlésen való képviseletre is kiterjed.
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This Power of Attorney entitles the
Proxyholder to represent us in respect of
all our shares held in Zwack Unicum Plc.

A jelen Meghatalmazás alapján a
Meghatalmazott a Zwack Unicum Nyrt.ben lévő valamennyi részvényünk
tekintetében
jogosult
bennünket
képviselni.

The present Power of Attorney shall be
governed by Hungarian law.

A jelen Meghatalmazásra a magyar jog az
irányadó.

The present Power of Attorney shall be
valid and in force from its execution date
until 31 July 2021.
Dated: _____________, __________,

A jelen Meghatalmazás 2021. július 31.
napjáig érvényes.
Kelt: ____________, 2021.
_____________

2021

_____________________________
Shareholder (Authorizer) /Részvényes (Meghatalmazó)
In case of Legal person: / Jogi személy esetében
represented by / képviseletében
Name / Név:………………………………..
Title / Tisztség:………………………..…….

In witness thereof 1

Előttünk, mint tanúk előtt:2

Name / Név:
.................................................................
Address / Lakcím:
.................................................................
Aláírás:
_____________________________

Name / Név:
..................................................................
Address / Lakcím:
..................................................................
Aláírás:
_____________________________
or/vagy

Notarial certification, apostille / közjegyzői hitelesítés, apostille:

1

If the Power of Attorney is signed in Hungary, it shall be signed by the Shareholder before two witnesses, or its
signature should be certified by a notary or countersigned by an attorney at law. If the Power of Attorney is signed
outside Hungary, it shall be signed before a notary, and apostilled or legalized.
2
Ha a Meghatalmazást Magyarországon írják alá, a Részvényesnek két tanú előtt kell azt aláírnia, vagy aláírását
közjegyzőnek kell hitelesítenie vagy ügyvédnek ellenjegyeznie. Ha a Meghatalmazást külföldön írják alá, közjegyző
előtt kell aláírni és el kell látni apostille-lal vagy felülhitelesítéssel.
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