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Wersja: US/B/EE/001/21

PEŁNOMOCNICTWO
Działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa firmy:

adres siedziby:
REGON

NIP

Ja niżej podpisany(a) / My niżej podpisani („Mocodawcy”),
udzielam/y niniejszym pełnomocnictwa
spółce pod firmą ENERGY GATE EUROPE Sp. z o.o. („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Nowy Świat 7/15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541938, NIP 5272728936,
REGON
360748679,
kapitał
zakładowy
23.500.000,00
zł
i
upoważniam/y
Spółkę
do
reprezentowania
Mocodawcy w następującym zakresie:
1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń woli, koniecznych do zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej, w szczególności do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu
dotychczas wiążącej Mocodawcę umowy kompleksowej sprzedaży i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, złożenia oświadczenia o rozwiązaniu dotychczasowej umowy kompleksowej sprzedaży i świadczenia usługi dystrybucji lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej na zasadzie porozumienia stron.
Powyższe obejmuje uprawnienie Spółki do odwołania pełnomocnictw udzielonych przez Mocodawcę dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej;
2. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń woli koniecznych do uzyskania od dotychczasowego sprzedawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej „OSD") danych dotyczących
aktualnie obowiązującej umowy łączącej Mocodawcę z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, w tym dotyczących
okresu obowiązywania umowy, okresu wypowiedzenia umowy i ewentualnych kar umownych związanych z rozwiązaniem umowy
przed terminem na jaki została zawarta, oraz danych odnoszących się do punktu poboru, numeru licznika, numeru ewidencyjnego, przypisanej Grupy Taryfowej oraz zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru za ostatnie 12 miesięcy;
3. zgłoszenie OSD do realizacji zawartej Umowy sprzedaży energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej sprzedaży i świadczenia
usługi dystrybucji energii elektrycznej;
4. złożenia OSD w imieniu i na rzecz Mocodawcy oświadczenia o zgodzie na zawarcie Umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej z właściwym OSD i zawarcie z właściwym OSD umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej,
a także jej zmiany;
5. wyboru, w imieniu Mocodawcy, sprzedawcy rezerwowego oraz do upoważnienia OSD do zawarcia w imieniu Mocodawcy z tym
sprzedawcą rezerwowym umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na wypadek zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez sprzedawcę wybranego przez Mocodawcę;
6. dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń woli,
koniecznych do uzyskiwania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy sprzedaży energii elektrycznej,
w tym udostępniania Pełnomocnikowi danych pomiarowych Mocodawcy przez OSD, a ponadto dokonywania aktualizacji danych
Mocodawcy u OSD;
7. udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom i współpracownikom Energy Gate Europe Sp. z o.o. w zakresie objętym niniejszym pełnomocnictwem;
Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane w formie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Pełnomocnika.

___________________________________

________________________________________

[miejscowość i data]
Energy Gate Europe Sp. z o.o.
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