………………………........................., dnia...................................

Dyspozycja dotycząca wypłaty świadczenia od akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka
Akcyjna („PGE GiEK”) w związku z realizacją procedury przymusowego wykupu akcji, zgodnie z art. 418 ksh

Dane akcjonariusza:
Osoby fizyczne
Imię i nazwisko:.............................................................................Data urodzenia (DD-MM- RRRR) ...............................
Adres zamieszkania: Ulica: .................................................................................... Nr domu: .......... Nr lokalu: ...............
Miejscowość: …………………………………….….Kod pocztowy: ......... - ........... Poczta: .............................................
Gmina: ........................................................ Powiat: ................................... Kraj (dla nierezydentów) ............................
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………….…………..
Nr PESEL (w przypadku rezydentów): ……………………………………………………………………………………….…..
Rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (kraj wydania – w przypadku nierezydentów):
...........................................................................................................................................................................................
Osoby prawne
Nazwa (pełna i skrócona): ………………………………………………………………………………….………………………
Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………
Nr REGON (dla rezydentów): ............................................................................................................................................
Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku rezydentów): …………………………………………………………………...
Numer rejestru handlowego i kraj jego wydania (w przypadku nierezydentów):
..........................................................................................................................................................................................

Sposób wypłaty:
Proszę o przeksięgowanie środków finansowych na rachunek bankowy prowadzony przez bank na rzecz
właściciela świadczenia:
Właściciel rachunku (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu w przypadku osoby prawnej)
……………………………………………….……………………….……………………………………………………

Numer rachunku bankowego
Kod SWIFT BIC*……………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa
banku: ............................................................................................................................................................

Dyspozycja dotycząca aktualizacji danych osobowych:
AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH**

TAK

NIE

Proszę o dokonanie aktualizacji danych w Księdze Akcyjnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
zgodnie z danymi wskazanymi w niniejszej dyspozycji.

Dane składającego dyspozycję:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………….………………………..…………………..….
Nazwa i nr dokumentu tożsamości: ……………………………………………………………………..…….…………………
*wymagany w przypadku wskazania rachunku prowadzonego przez bank zagraniczny
** zakreślić odpowiednie pole

Uwagi:
1. Dyspozycja obowiązuje do odwołania, pod warunkiem obowiązywania umowy, której przedmiotem jest obsługa
procesu przymusowego wykupu akcji PGE GiEK, zawartej pomiędzy CDM Pekao S.A. a PGE GiEK.
2. W przypadku zmiany wskazanego w dyspozycji rachunku bankowego, składający dyspozycję zobowiązuje się do
niezwłocznego zawiadomienia CDM Pekao S.A.
3. Wskazany wyżej numer rachunku bankowego może być wykorzystany do wypłaty tzw. dopłat gotówkowych należnych
od PGE GiEK, o ile nie zostały wcześniej wypłacone.

........................................................................
podpis składającego dyspozycję

…………….......................................................
podpis i stempel osoby potwierdzającej tożsamość
i własnoręczność podpisu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rezydent – osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym za osobę mającą
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum
interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym.
nierezydent – osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

