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Kraków, dnia 02.10.2015r.

OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu spółki VERACOMP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisanej do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000096070, NIP 6772064405, REGON 351479551, na podstawie informacji
producenta, niniejszym oświadczam, że firma PPHU KONI Arkadiusz Wojtal z siedzibą
w Elblągu, ul. Grobla świętego Jerzego 13 jest obecnie autoryzowanym Partnerem firmy
Fortinet posiadając status Authorized.
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Veracomp SA
ul. Zawkla 61, 30-390 Kraków
tel. 12 25 25 555, fax 12 25 25 500
IP 677-20.64.405, KR5 00000 96070
pieczęć Spółki
Kraków, dnia 11.08.2015 roku

PEŁNOMOCNICTWO
Działając w imieniu spółki pod firmą VERACOMP S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 61,
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096070 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
— śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy — Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka"),
ja niżej podpisany, jako Członek Zarządu Spółki, uprawniony do jej reprezentowania, niniejszym ustanawiam
pełnomocnikami Spółki
panią Joannę Tabasz, legitymującą się dowodem osobistym serii ASG o numerze 805894 wydanym przez
Prezydenta Miasta Krakowa
oraz
pana Grzegorza Szalańskiego, legitymującego się dowodem osobistym serii AXN o numerze 729330
wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa
mającymi prawo do reprezentowania Spolki na zasadach określonych poniżej.
Pełnomocnictwo obejmuje prawo do sygnowania i potwierdzania w oświadczeniach, pismach i wyjaśnieniach
Spólki, wszelkich okoliczności związanych
1) dochowaniem przez Spółkę wobec oferowanych przez nią produktów marki Fortinet, wymogów ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa (Dz.U. z 2013 Nr 194 j.t.);
2) pochodzeniem oferowanych przez Spółkę produktów marki Fortinet, ich cechami, datą ich wytworzenia
i wprowadzenia na rynek (nowością), posiadaniem autoryzacji producenta dla ich sprzedaży, ich
autentycznością oraz legalnością kanału ich wprowadzenia na rynek polski;
3) statusem Partnerów Handlowych Spółki w relacji do oferowanych przez nią produktów marki Fortinet,
do samej Spółki oraz do producenta tych produktów czyli do spółki Fortinet Inc.
Pełnomocnictwo upoważnia do składania ww. oświadczeń i dokumentów wobec Partnerów Handlowych, wobec
wszelkich instytucji i podmiotów, w tym w postępowania przetargowych, zamówieniach publicznych itp.
Każdy pełnomocnik może działać samodzielnie.
Niniejsze pełnomocnictwo nic przyznaje pełnomocnikowi prawa do ustanawiania dalszych pełnomocników.
Dokument niniejszy, w razie wątpliwości, należy interpretować rozszerzając°.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od dnia jego udzielenia podanego we wstępie do dnia 31 grudnia 2015 r.
Mącznie.
podpis za VERACOMP S.A.

