OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI OFERTY KUPNA AKCJI
spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. zwane dalej Oświadczeniem
Ja,
……………………………legitymująca/cy
się
dokumentem……………………………seria
i
numer……….,
PESEL………………………..zamieszkała/y w ……………………………przy ul………………………….., kod pocztowy ………….....,tel.
kom………………………/ tel. …………………………..
Oświadczam, że:
1. Jestem właścicielką/em/pełnomocnikiem osoby będącej właścicielem/reprezentantem właściciela………….akcji
(słownie: …………………..…………)akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w
Przemyślu ul. Obozowa 23 serii ……..…..o wartości nominalnej 3,80 zł każda, o numerach:
od ...…………do …………… (dalej AKCJE)
2. AKCJE stanowią moją własność
(wskazany powyżej właściciel AKCJI zwany jest dalej ZBYWCĄ)
2. AKCJE stanowią własność
……………………
legitymująca/cy
się
dokumentem
…………………seria
i
numer
…………….,
PESEL……………….zamieszkała/y w …………………………….przy ul. ………………….. kod pocztowy ……....,tel. kom.
…………………../ tel. …………………….
Którą/ego reprezentuję na podstawie załączonych do Oświadczenia dokumentów
(wskazany powyżej właściciel AKCJI zwany jest dalej ZBYWCĄ)
3. ZBYWCA posiada pełne i nieograniczone prawo do dysponowania wyżej wskazanymi AKCJAMI oraz że AKCJE
te są wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich (w tym ograniczonych praw rzeczowych), jak
również nie istnieją żadne porozumienia bądź zobowiązania do ustanowienia jakichkolwiek ograniczeń
dotyczących rozporządzania AKCJAMI jak również nie istnieją żadne porozumienia bądź zobowiązania do
ustanowienia jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich oraz nie są one przedmiotem roszczeń osób trzecich.
4. Oświadczam, iż AKCJE złożone są do depozytu prowadzonego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w
Warszawie (dalej: CDM).
5. Niniejszym Zbywca akceptuje Ofertę kupna AKCJI („Oferta”) złożoną przez „POLNA” S.A. z siedzibą w
Przemyślu, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000090173 prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 795-020-07-05 zwanymi
dalej NABYWCĄ AKCJI, o których mowa w pkt 1, za łączną kwotę ………………... zł
(słownie:……………………………………..) za jedną AKCJĘ. Niniejsza akceptacja Oferty ma charakter bezwarunkowy, jest
nieodwołalna i wiążąca do upływu jej ważności tj. do dnia 19.07.2019r..
6. Niniejsze oświadczenie stanowi akceptację Ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wyrażam zgodę
na przekazanie przez CDM jednego egzemplarza niniejszej Oferty do NABYWCY.
7. Akceptując niniejszą Ofertę nieodwołalnie składam CDM zlecenie sprzedaży ………………….akcji spółki Zakłady
Automatyki „POLNA” S.A. na rzecz NABYWCY jako kupującego po cenie 19 złotych za jedną akcje za łączną kwotę
……………………… („Cena Sprzedaży”). Wyrażam zgodę aby zlecenie sprzedaży zostało zrealizowane w terminie do
dnia 19.07.2019r.
8. W przypadku zrealizowania zlecenia sprzedaży, o którym mowa w pkt 7 powyżej, niniejszym składam CDM
nieodwołalne umocowanie do wydania NABYWCY odcinka/ów zbiorowego/ych AKCJI serii o numerze/ach: od
……………………. do ……………. złożonych w depozycie prowadzonym przez CDM oraz podpisania protokołu wydania
AKCJI dla NABYWCY, jak również dokonania stosownych zmian w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez
CDM.

9. Wyrażam zgodę, aby przeniesienie własności AKCJI na rzecz NABYWCY, w tym ich wydanie nastąpiło po
otrzymaniu od NABYWCY przez CDM środków niezbędnych do realizacji złożonych przez Akcjonariuszy
„POLNA”S.A. zleceń sprzedaży akcji.
10. Upoważniam CDM do przekazania Ceny Sprzedaży za zbywane AKCJE na rachunek bankowy/inwestycyjny o
numerze …………………………………. prowadzony na rzecz…………………………………….. przez ………………………………………..
/Odbiorę gotówką w Punkcie Obsługi Klienta CDM Pekao S.A.*
11. Wyrażam zgodę, aby potwierdzenie sprzedaży AKCJI zostało dostarczone do POK. Oświadczam, iż zostałem
poinformowany/a iż informacja o zastosowanej stopie redukcji liczby przyjętej przez NABYWCĘ akcji zostanie
opublikowana na stronie internetowej NABYWCY .
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDM danych osobowych ZBYWCY [oraz Pełnomocnika] w celu
realizacji czynności związanych z wykonaniem niniejszego Oświadczenia.
13. Oświadczam, że ZBYWCA jest odpowiedzialny i zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione przez CDM
wskutek roszczeń osób trzecich, w przypadku gdyby informacje i oświadczenia zawarte w niniejszym
Oświadczeniu nie były prawdziwe.

…………………………………………………
Data

…………….……………………………………………………………………….
[Podpis pełnomocnika działającego w imieniu ZBYWCY]
[Podpis ZBYWCY]

……………………………………………………………………………………
[nazwisko i imię pracownika]
Pieczątka i podpis pracownika CDM Pekao S.A.

* niepotrzebne skreślić

