
  

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI 

 

związanych z wezwaniem ZPUE S.A. („Wzywający 1”, „Nabywający 1”), Koronea Sp. z o.o. 

(„Wzywający 2”, „Nabywający 2”), oraz Michała Wypychewicza („Wzywajacy 3”), łącznie 

(„Wzywający”) do zapisywania się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego 

S.A. („DMBH”) na sprzedaż akcji ZPUE S.A. („Spółka”) ogłoszonym w dniu 28 stycznia 

2021 r.  

PRZEDMIOT I TERMINY WEZWANIA 

Przedmiot wezwania: 622.542 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset 

czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, o 

wartości nominalnej 8,83 zł każda, wyemitowanych 

przez Spółkę ("Akcje").   

Wzywający: ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o., Michał Wypychewicz 

Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 

Podstawa prawna wezwania: art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 

r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się 

na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 

szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków 

nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2114) oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 

wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego 

sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania 

akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r.. poz. 

1748) („Rozporządzenie”) 

Cel wezwania: W wyniku Wezwania Podmioty Nabywające 

zamierzają osiągnąć 622.542 (sześćset dwadzieścia dwa 

tysiące pięćset czterdzieści dwa) Akcji, 

uprawniających do 622.542 (sześćset dwadzieścia dwa 

tysiące pięćset czterdzieści dwa) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada ok. 34,59% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. W wyniku Wezwania, Wzywający 1 oraz 

Wzywający 2 zamierzają osiągnąć, wraz z podmiotem 
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dominującym i podmiotami zależnymi, 1.400.001 

(jeden milion czterysta tysięcy jeden) akcji Spółki, 

uprawniających do 1.800.001 (jeden milion osiemset 

tysięcy jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, tj. 100% łącznej liczby akcji Spółki i głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 3 nie 

zamierza nabywać Akcji w ramach Wezwania. 

Podmiot Nabywający: ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o. 

Warunki dojścia wezwania do 

skutku: 

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem: 

 

1) złożenia w okresie przyjmowania zapisów, zapisów 

na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, takiej że 

nabywane Akcje łącznie z akcjami Spółki 

posiadanymi przez Podmioty Nabywające nie będą 

stanowić więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. zapisami 

objętych zostanie przynajmniej 10.541 (dziesięć 

tysięcy pięćset czterdzieści jeden) Akcji 

odpowiadających 10.541 (dziesięć tysięcy pięćset 

czterdzieści jeden) głosom na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. Bez uszczerbku dla 

powyższego, Wzywający 1 jako emitent akcji Spółki 

nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych 

Spółki,  oraz 

2) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w 

sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez 

Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz 

utworzenia kapitału rezerwowego. 

 
Wzywający zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji 

pomimo nieziszczenia się warunków, o których mowa 

powyżej. 

 

Nie istnieją jakiekolwiek warunki prawne nabycia 

Akcji w Wezwaniu oraz nie jest wymagane otrzymanie 

jakichkolwiek zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec 

nabycia Akcji w Wezwaniu, ani nie jest wymagane 

otrzymanie jakichkolwiek decyzji właściwych organów 

o udzieleniu zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu. 

Cena po jakiej wzywający 

zobowiązuje się nabyć Akcje: 

176,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć złotych) 

Warunki składania zapisu: Zapis powinien być zgodny z Procedurą oraz treścią 

Wezwania 

Restrykcje: Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich 

akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie 

przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w 

Wezwaniu. Akcje objęte zapisami muszą być w pełni 

zbywalne, i nie mogą być przedmiotem zastawu, 

zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, ani przedmiotem blokady 

zabezpieczającej ani obciążenia prawem na rzecz 
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osoby trzeciej. 

Zasady redukcji: Brak redukcji  

Termin ogłoszenia wezwania: 28 stycznia 2021 r. 

Termin rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów: 
17 lutego 2021 r. 

Termin zakończenia 

przyjmowania zapisów: 
18 marca 2021 r., godz. 17:00 czasu warszawskiego  

Planowany dzień przekazania 

do domów maklerskich 

parametrów zleceń: 

22 marca 2021 r.  

Planowany Dzień Transakcji 

na GPW:  
23 marca 2021 r. 

Dzień blokady papierów 

wartościowych biorących 

udział w wezwaniu: 

Akcje powinny być zablokowane do Dnia Rozliczenia 

włącznie 

Dzień ważności zlecenia: 
Zlecenie powinno być ważne do Dnia Transakcji 

włącznie 

Planowany Dzień Rozliczenia 

transakcji:  

 

26 marca 2021 r. 

Warunki 

skrócenia/wydłużenia terminu 

przyjmowania zapisów: 

Wzywający nie wykluczają skrócenia ani przedłużenia 

terminu przyjmowania zapisów w zależności od liczby 

akcji zapisanych do sprzedaży w wezwaniu. 

 

PRZYJMOWANIE ZAPISÓW 

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji Spółki odbywać się będzie w Punkcie Obsługi 

Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. ul. Senatorska 16, Warszawa a także 

Punktach Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego (Punkt Obsługi Klientów DMBH oraz 

Punkty Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego nazywane są łącznie: „Punkty 

Przyjmowania Zapisów”, „POK”, „POK DMBH”), których wykaz znajduje się w Załączniku 

nr 1. 

Zapisy przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy POK, z zastrzeżeniem, że zapisy na 

sprzedaż Akcji Spółki w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do 

godz. 17:00 czasu warszawskiego. 

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki można również przekazać za pomocą listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru, poczty kurierskiej lub w formie elektronicznej. 

W dniu 17 lutego 2021 r. DMBH otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów 

rejestrowane  będą zapisy osób zgłaszających się na wezwanie. Wpis do rejestru powinien 

nastąpić w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zapisu, ale nie później niż jeden dzień 

roboczy po dniu zakończenia przyjmowania zapisów.  

Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie 

powinna dokonać następujących czynności: 
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I. Składanie zapisów w Punkcie Obsługi Klienta DMBH i Punktach Przyjmowania 

Zapisów Banku Handlowego. 

Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie w 

POK DMBH powinna dokonać następujących czynności: 

1. złożyć w odpowiednim podmiocie/podmiotach dyspozycję blokady w/w Akcji do Dnia 

Rozliczenia włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2A oraz zlecenie 

sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Dnia Transakcji włącznie, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 2B; 

2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Spółki będące przedmiotem zlecenia 

sprzedaży zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A albo Załącznik nr 3B (dla 

Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”) zwracamy 

uwagę, że w przypadku gdy Akcje zapisane są na rachunku zbiorczym, świadectwo 

depozytowe powinno zostać wystawione przez posiadacza rachunku zbiorczego; 

3. złożyć w POK DMBH  oryginał wyżej wymienionego świadectwa depozytowego 

uwzględniającego potwierdzenie złożenia zlecenia sprzedaży; klienci Domu Maklerskiego 

posiadający Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych w Domu Maklerskim, 

nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż 

Akcji. W takim przypadku Akcje zostaną zablokowane na podstawie dyspozycji blokady do 

dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). 

4. dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w POK DMBH, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 4. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji 

Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik. 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wzory dokumentów, o których mowa powyżej, 

zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym 

członkami GPW, oraz podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych osób 

składających zapisy w odpowiedzi na Wezwanie i będącym członkami Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych, a także dostępne będą w okresie przyjmowania zapisów w POK 

DMBH, oraz na stronie internetowej DMBH: www.dmbh.pl.  

W ramach wezwania będą przyjmowane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów 

udostępnionymi przez DMBH. 

Osoby fizyczne odpowiadające na wezwanie powinny legitymować się odpowiednim 

dokumentem tożsamości (tj. dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne 

reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument 

potwierdzający  umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli umocowanie do działania w imieniu 

tego podmiotu nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego 

rejestru). 

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa 

(Załącznik nr 6) sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez podmiot, który 

wystawił świadectwo depozytowe albo pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu 

notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować 

umocowanie do: 

 zablokowania Akcji Spółki na okres do Dnia Rozliczenia oraz złożenia zlecenia sprzedaży 

tych Akcji Spółki, na warunkach określonych w wezwaniu; 

 odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na  te Akcje Spółki od podmiotu 

wystawiającego świadectwo; oraz 

 złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż tych Akcji  Spółki. 

http://www.dmbh.pl/
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Umocowanie do dokonania zapisu obejmuje automatycznie umocowanie do odbioru wyciągu z 

rejestru zapisów potwierdzającego dokonanie zapisu.  

W przypadku zapisu składanego listem poleconym lub za pośrednictwem poczty kurierskiej, 

jeśli na zapisie nie ma poświadczenia przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo 

depozytowe dokument, z którego wynika umocowanie powinien być załączony do zapisu. 

Podmioty pełniące funkcję banku depozytariusza oraz podmioty zarządzające cudzym pakietem 

papierów wartościowych na zlecenie lub domy maklerskie, mogą reprezentować swoich 

klientów poprzez właściwe umocowanie do wszystkich czynności niezbędnych do odpowiedzi 

na wezwanie. Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, domów 

maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów 

wartościowych na zlecenie oraz domów maklerskich, składający zapisy w imieniu klientów 

posiadających u nich rachunki papierów wartościowych powinni posiadać stosowne 

umocowanie władz banku/domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do 

złożenia w ramach wezwania zapisu na sprzedaż Akcji Spółki uzyskane od klienta wraz z 

dokumentami korporacyjnymi klienta (w szczególności sposób reprezentacji oraz wyciąg z 

odpowiedniego rejestru). Wzór wymaganego przez DMBH pełnomocnictwa dla podmiotu 

pełniącego funkcję banku depozytariusza / domu maklerskiego stanowi Załącznik nr 5 do 

niniejszej procedury. Zamiast wyżej wymienionego pełnomocnictwa do złożenia zapisu, 

pracownicy banków lub domów maklerskich, składający zapisy w imieniu swoich klientów 

mogą przedstawić oświadczenie banku / domu maklerskiego, który reprezentują, potwierdzające 

fakt posiadania przez bank / dom maklerski odpowiedniego umocowania oraz instrukcji 

uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach wezwania na Akcje Spółki (Załącznik nr 8). 

W przypadku gdy świadectwo depozytowe nie zawiera potwierdzenia złożenia zlecenia 

sprzedaży, kopia złożonego zlecenia sprzedaży powinna zostać przekazana do DMBH łącznie z 

pozostałymi dokumentami, wymaganym do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji Spółki.  

II. Przyjmowanie zapisów drogą korespondencyjną 

Osoba, która zamierza dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki drogą korespondencyjną 

powinna dokonać następujących czynności: 

a) złożyć w odpowiednim podmiocie/podmiotach dyspozycję blokady w/w Akcji do Dnia 

Rozliczenia włącznie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2A oraz zlecenie 

sprzedaży na rzecz Nabywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 2B; 

b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Spółki będące przedmiotem zlecenia 

sprzedaży zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A albo Załącznik nr 3B (dla 

Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”) zwracamy 

uwagę, że w przypadku gdy Akcje zapisane są na rachunku zbiorczym, świadectwo 

depozytowe powinno zostać wystawione przez posiadacza rachunku zbiorczego;  

c) przesłać listem poleconym  lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim 

terminie, aby dotarły do DMBH nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów 

włącznie, do godziny 17:00 czasu warszawskiego: 

 oryginał świadectwa depozytowego uwzględniającego potwierdzenie złożenia 

zlecenia sprzedaży; klienci Domu Maklerskiego posiadający Akcje zapisane na rachunkach 

papierów wartościowych w Domu Maklerskim, nie muszą przedstawiać świadectw 

depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji. W takim przypadku Akcje zostaną 

zablokowane na podstawie dyspozycji blokady do dnia rozliczenia transakcji w ramach 

Wezwania (włącznie). 

 wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 4; podpis oraz umocowanie osoby składającej 

zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinny być poświadczone przez pracownika 
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podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego 

podpisu na formularzu zapisu albo poświadczone  notarialnie. 

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres: 

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 

ul. Senatorska 16 

00-923 Warszawa 

koperta musi być oznaczona „Wezwanie – ZPUE”. 

Domy/biura maklerskie mogą przekazywać komplety dokumentów tj. wypełniony zapis 

potwierdzony przez pracownika domu/biura maklerskiego (zgodnie z wymogami potwierdzania 

zapisów w przypadku zapisów przesyłanych drogą korespondencyjną) i wystawiony uprzednio 

oryginał świadectwa depozytowego. W takim przypadku traktowane będzie to jak 

przekazywanie dokumentów za pośrednictwem kuriera. W jednej przesyłce mogą być 

dokumenty większej liczby klientów.  

W przypadku gdy świadectwo depozytowe nie zawiera potwierdzenia złożenia zlecenia 

sprzedaży, kopia złożonego zlecenia sprzedaży powinna zostać przekazana do DMBH łącznie z 

pozostałymi dokumentami, wymaganym do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji Spółki.  

Ostatecznym terminem przyjmowania zapisów otrzymanych drogą korespondencyjną jest 

ostatni dzień przyjmowania zapisów w ramach wezwania, czyli 18 marca 2021 r., godz. 17:00 

czasu warszawskiego.  

W przypadku dokonania zapisów korespondencyjnie dzień otrzymania dokumentów przez 

DMBH będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu. 

Zapisy, które dotrą do DMBH po godz. 17.00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu 

przyjmowania zapisów nie będą przyjęte i zrealizowane. 

DMBH nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które DMBH otrzyma 

po upływie terminu przyjmowania zapisów.  

Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje Spółki objęte zapisami spełniającymi  

opisane powyżej warunki. 

Podmiot wystawiający świadectwo depozytowe dotyczące Akcji Spółki dokonuje blokady Akcji 

Spółki, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów 

wartościowych ich właściciela, do Dnia Rozliczenia włącznie. 

III. Przyjmowanie zapisów drogą elektroniczną 

DMBH umożliwia domom maklerskim oraz bankom powiernikom posiadającym umocowania 

od klientów do składania zleceń, składanie zapisów w wezwaniu na Akcje Spółki przez te 

podmioty w imieniu swoich klientów drogą elektroniczną.  

Klient takiego podmiotu powinien w nim złożyć, w sposób zgodny z umową na wykonywanie 

zleceń z danym podmiotem:  

a) dyspozycję blokady w/w Akcji do Dnia Rozliczenia włącznie zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2A oraz zlecenie sprzedaży na rzecz Nabywającego z datą 

ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2B; 

b) dyspozycję złożenia do DMBH zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 4. 

Domy maklerskie oraz banki powiernicze składające w imieniu klienta zapis na sprzedaż Akcji 

Spółki w wezwaniu drogą elektroniczną powinny dostarczyć do DMBH w formacie 
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nieszyfrowanego PDF, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym następujące 

dokumenty: 

a) świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Spółki będące przedmiotem zlecenia 

sprzedaży zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A albo Załącznik nr 3B (dla 

Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”) zwracamy 

uwagę, że w przypadku gdy Akcje zapisane są na rachunku zbiorczym, świadectwo 

depozytowe powinno zostać wystawione przez posiadacza rachunku zbiorczego;  

b) wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za klienta na 

podstawie pełnomocnictwa oraz za dom maklerski lub bank depozytariusz, formularz zapisu 

na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4. 

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres e-mail: wezwania.dmbh@citi.com. 

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz pracownicy domów 

maklerskich składający zapisy w imieniu swoich klientów są zobowiązani do przedstawienia 

pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku depozytariusza / domu maklerskiego 

Załącznik nr 5) lub oświadczenia banku lub domu maklerskiego, który reprezentują, 

potwierdzającego fakt posiadania przez bank lub dom maklerski odpowiedniego umocowania 

oraz instrukcji uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach wezwania na Akcje Spółki 

(Załącznik nr 8). Powyższe pełnomocnictwo / oświadczenie mogą być dostarczone do DMBH 

w formacie nieszyfrowanego PDF, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

Ostatecznym terminem przyjmowania zapisów otrzymanych drogą elektroniczną jest ostatni 

dzień przyjmowania zapisów w ramach wezwania, czyli 18 marca 2021 r., godz. 17:00 czasu 

warszawskiego.  

W przypadku dokonania zapisów w formie elektronicznej dzień otrzymania dokumentów 

przez DMBH na adres e-mail: wezwania.dmbh@citi.com będzie traktowany jako dzień 

złożenia zapisu. 

Zapisy, które zostaną otrzymane przez DMBH po godz. 17.00 czasu warszawskiego w 

ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie będą przyjęte i zrealizowane. 

DMBH nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które DMBH otrzyma 

po upływie terminu przyjmowania zapisów.  

Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje Spółki objęte zapisami spełniającymi  

opisane powyżej warunki. 

WERYFIKACJA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH 

DMBH zwraca się z prośbą do podmiotów wystawiających świadectwa depozytowe w związku 

z odpowiedzią na wezwanie o prowadzenie bieżącej ewidencji wystawianych świadectw 

depozytowych w celu ułatwienia procesu potwierdzania dokonanych przez podmioty blokad 

akcji. Pracownicy DMBH będą przesyłać do podmiotów wystawiających świadectwa 

depozytowe, zestawienia świadectw depozytowych do potwierdzenia, a w razie potrzeby na 

bieżąco telefonicznie potwierdzać fakt wystawienia świadectwa depozytowego. Zwracamy się z 

prośbą o bezzwłoczne odsyłanie formularzy zestawienia świadectw depozytowych (Załącznik 

nr 7) wraz z adnotacją o poprawności lub wskazaniem niezgodności odpowiednich pozycji 

zestawienia na adres: dmbh.ops@citi.com.  

Zestawienie świadectw depozytowych do potwierdzenia zawiera następujące dane: 

 kod uczestnika w KDPW; 

 imię i nazwisko lub firmę klienta; 

 numer identyfikacyjny klienta; 

 numer świadectwa depozytowego; 

 liczbę zablokowanych Akcji. 

mailto:wezwania.dmbh@citi.com
mailto:wezwania.dmbh@citi.com
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W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji Spółki przez podmiot, na którego koncie w 

KDPW są one zdeponowane, zapisy na sprzedaż tych Akcji nie będą realizowane. 

 

ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA 

W dniu roboczym poprzedzającym Dzień Transakcji, po potwierdzeniu przez domy/biura 

maklerskie i banki depozytariusze zestawień świadectw depozytowych, DMBH prześle do 

domów/biur maklerskich informacje o liczbie akcji, na jaką powinny być wystawione brokerskie 

zlecenia sprzedaży Akcji Spółki (na podstawie przyjętych przez DMBH zapisów). 

W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów, DMBH niezwłocznie powiadomi 

poszczególne domy i biura maklerskie o nowych terminach związanych z zawarciem  

i rozliczeniem transakcji w ramach wezwania, z uwzględnieniem, iż rozliczenie transakcji 

nastąpi najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu jej zawarcia. 

W przypadku złożenia zapisów przez klientów banków prowadzących rachunki papierów 

wartościowych zlecenie brokerskie powinno być wystawione oddzielnie dla każdego z tych 

podmiotów z uwzględnieniem kont w KDPW. 

Biura/domy maklerskie – członkowie GPW, w Dniu Transakcji zobowiązani są przekazać na 

giełdę zlecenia brokerskie sprzedaży Akcji na zasadach określonych przez GPW tj. za pomocą 

poczty elektronicznej oraz pisemnie lub za pomocą faxu. 

Zlecenia brokerskie składane w odpowiedzi na wezwanie muszą zawierać limit ceny równy 

limitowi określonemu w wezwaniu i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania. 

Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji wezwania nastąpi z chwilą dokonania 

odpowiednich zapisów w systemie informatycznym GPW. 

Karty umów potwierdzające zawarcie transakcji zostaną udostępnione biurom/domom 

maklerskim – członkom GPW za pomocą poczty elektronicznej na zasadach określonych przez 

GPW. 

Akcje Spółki należące do osób, które dokonały blokady, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały 

świadectwo depozytowe, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zostaną odblokowane w 

Dniu Rozliczenia, po zakończeniu sesji giełdowej na GPW, lub wcześniej za zwrotem oryginału 

świadectwa depozytowego.  

Biura/domy maklerskie zobowiązane są do rozliczenia finansowego z klientami, którzy dokonali 

sprzedaży Akcji Spółki, najpóźniej w Dniu Rozliczenia.  

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowe informacje dotyczące treści wezwania można uzyskać w DMBH pod następującymi 

numerami telefonów:  

Grzegorz Nichthauser – tel. (22) 690-3588 

Justyna Leonowicz – tel. (22) 690-4084 

Przemysław Redlin – tel. (22) 690-4091 

 

Dodatkowe informacje dotyczące rejestru zapisów można uzyskać w DMBH pod następującymi 

numerami telefonów:  

Maciej Jakubowski – tel. (22) 690-3116 

Małgorzata Snarska – tel. (22) 690-4916  
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ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY 

 

Numer 

załącznika 
Nazwa załącznika 

1 

Adresy Punktu Obsługi Klienta DMBH i Punktów Przyjmowania 

Zapisów Banku Handlowego przyjmujących zapisy w ramach 

wezwania 

2A Wzór dyspozycji blokady  

2B Wzór zlecenia Sprzedaży Akcji 

3A Wzór świadectwa depozytowego 

3B 
Wzór świadectwa depozytowego dla Klientów Banku Depozytariusza 

posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus” 

4 Wzór zapisu na sprzedaż Akcji 

5 
Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku 

powiernika / domu maklerskiego  

6 Wzór pełnomocnictwa 

7 
Wzór zestawienia świadectw depozytowych będących podstawą 

zapisów złożonych w danym dniu w ramach wezwania 

8 
Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika / 

domu maklerskiego  

 Karta informacyjna  
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Załącznik Nr 1 

 

Adresy Punktu Obsługi Klienta DMBH oraz Punktów Przyjmowania Zapisów Banku 

Handlowego (Punkt Obsługi Klientów DMBH oraz Punkty Przyjmowania Zapisów Banku 

Handlowego nazywane są łącznie: „Punkty Obsługi Klienta”, „POK”, „POK DMBH”, 

„Punkty Przyjmowania Zapisów”) w przypadku składania zapisu osobiście: 

 

Nazwa POK, 

PPZ 

Miejscowość Ulica Telefon Godziny 

otwarcia 

POK DMBH Warszawa Senatorska 16 (22) 6903943 9:00 – 17:00 

PPZ Citi Handlowy Gdańsk Grunwaldzka 103A (58) 7705101 9:00 – 17:00 

PPZ Citi Handlowy Katowice Roździeńskiego 1A (32) 7910000 9:00 – 17:00 

PPZ Citi Handlowy Kraków Kilińskiego 2 (12) 3479100 9:00 – 17:00 

PPZ Citi Handlowy Łódź Ogrodowa 8 (42) 2934400 9:00 – 17:00 

PPZ Citi Handlowy Poznań Roosevelta 22 (61) 6106000 9:00 – 17:00 

PPZ Citi Handlowy Szczecin Malczewskiego 26 (91) 8882100 9:00 – 17:00 

PPZ Citi Handlowy Warszawa Senatorska 16 (22) 6929933 9:00 – 17:00 

PPZ Citi Handlowy Warszawa Al. Jana Pawła II 22 (22) 3248000 9:00 – 17:00 

PPZ Citi Handlowy Wrocław Piłsudskiego 69 (71) 7565000 9:00 – 17:00 

 

Zapisy będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w godzinach jego otwarcia, z 

zastrzeżeniem, że zapisy na sprzedaż Akcji w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą 

przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego. 

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie formularza zapisu listem 

poleconym lub pocztą kurierską. Jeżeli ta metoda złożenia zapisu zostanie wybrana, zapisy należy 

kierować na następujący adres:  

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 

ul. Senatorska 16 

00-923 Warszawa 

w kopercie opatrzonej oznaczeniem: „Wezwanie – ZPUE” 



 11 

Załącznik Nr 2A 

             

  Wezwanie – ZPUE S.A. 

 

 
.............................................…....................       ................................................... 
pieczęć domu/biura maklerskiego/ banku depozytariusza                      miejscowość, data 

 
DYSPOZYCJA BLOKADY  

w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji  

ZPUE S.A.  

ogłoszonego przez  

ZPUE S.A., KORONEA SP. Z O.O., ORAZ MICHAŁA WYPYCHEWICZA 

Dane właściciela akcji: 

Imię i nazwisko / Nazwa:   ................................................................................................................................ 

Adres / Siedziba:    ............................................................................. ................................................... 

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny): ............................................................................. ................................................... 

W związku z ogłoszonym w dniu 28 stycznia 2021 r. przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała 

Wypychewicza wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A.  za pośrednictwem Domu 

Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („Wezwanie”) niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych 

przeze mnie akcji: 

Nazwa spółki:   ZPUE S.A.   

Kod akcji w KDPW:  PLZPUE000012 

Liczba akcji:   |_|_|_|_|_|_|_|_| 

słownie:   ............................................................................. .................................................................... 

Nazwa domu/biura maklerskiego/banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW są zdeponowane akcje: 
................................................................................................. ............................................................................................... 

Nr rachunku papierów wartościowych:  ............................................................................................. ..................... 

Termin ważności blokady: do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie 

Ponadto, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego na powyższą liczbę zablokowanych akcji.1 

Oświadczenia Akcjonariusza: 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem 

dokonania przeze mnie lub w moim imieniu, zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w podmiocie 

przyjmującym zapisy na sprzedaż akcji (tj. w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.) do ostatniego dnia 

terminu przyjmowania zapisów włącznie zgodnie z warunkami Wezwania. W przypadku nie złożenia powyższego 

zapisu, w/w akcje zostaną odblokowane w dniu rozliczenia transakcji. 

 

 

.......................................……...............     ………......…....……………......................................... 

Data i podpis Klienta      Data przyjęcia dyspozycji blokady, zlecenia sprzedaży 
        pieczęć i podpis upoważnionego pracownika 

 

 

                                                 
1 Nie dotyczy akcji ZPUE S.A. zdeponowanych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.  
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Załącznik Nr 2B 

 
Wezwanie – ZPUE S.A. 

................................................................. 

pieczęć biura/domu maklerskiego 

 

 

ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI 

w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki  

ZPUE S.A. 

ogłoszonego przez  

ZPUE S.A., KORONEA SP. Z O.O., ORAZ MICHAŁA WYPYCHEWICZA 

 

Niniejszym składam nieodwołalne* zlecenie sprzedaży poniżej oznaczonych Akcji po cenie 176,00 zł (słownie: sto 

siedemdziesiąt sześć złotych) za jedną Akcję, na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na 

sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A. ogłoszonego przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza w dniu 

28 stycznia 2021 r. („Wezwanie”) 

 

Imię i nazwisko/Nazwa:    ............................................................................. ..................... 

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny):  ............................................................................. ..................... 

Numer rachunku papierów wartościowych:  ............................................................................. ..................... 

Nazwa biura/ domu maklerskiego/ banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane: 

............................................................................................................................ ..................................................... 

Nazwa spółki: ZPUE S.A. 

Kod Akcji w KDPW: PLZPUE000012 

 

Liczba Akcji:  ............................................................................. ..................................................... 

 

słownie liczba Akcji:  ............................................................................. ..................................................... 

 

Data złożenia zlecenia:  …../……………../2021 r.                 

Data ważności zlecenia do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie. 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem 

dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w podmiocie przyjmującym zapisy na 

sprzedaż akcji (tj. w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.) do ostatniego dnia terminu przyjmowania 

zapisów włącznie zgodnie z warunkami Wezwania. 

 

 

.............................  .    ................................................................................. 

Data i podpis Klienta      Data, pieczęć i podpis przyjmującego zlecenie sprzedaży 

 

* zlecenie jest nieodwołalne z wyjątkiem przypadków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. 
w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz 

warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748), oraz na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 
szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2114) 
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Załącznik Nr 3A 

Wezwanie – ZPUE S.A. 

 

.......................................................                              .......................................................... 

pieczęć domu/biura maklerskiego/ banku depozytariusza                miejscowość, data 

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR .............. 

 

...................................................................................................................................................... .................................... 

Nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe 

z siedzibą w........................................................................ adres: .................................................................................. 

stwierdza, że w KDPW S.A. na koncie depozytowym ................................................................................................... 

należącym do ................................................................................................................ ................................................... 

Nazwa podmiotu, na którego koncie są zdeponowane akcje 

znajduje się......................... akcji (słownie: ...................................................................................................................)  

zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 8,83 zł każda, wyemitowanych przez spółkę ZPUE S.A. z siedzibą 

we Włoszczowej, ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052770, będących przedmiotem obrotu na rynku 

podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i 

oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem ISIN: PLZPUE000012. 

których właścicielem jest: 

Imię i nazwisko / Nazwa:  ................................................................................................................................. 

Adres / Siedziba:   ................................................................................................................................. 

PESEL/REGON (lub inny numer identyfikacyjny lub nr. i seria dokumentu tożsamości): 

.......................................................................................................................................................................................... 

Przenoszenie akcji, na które opiewa niniejsze świadectwo nie jest ograniczone. Na akcjach nie są ustanowione 

obciążenia. 

Świadectwo depozytowe zostało wystawione w celu poświadczenia stanu posiadania akcji zdeponowanych na 

rachunku papierów wartościowych oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży powyższych akcji, zgodnie z 

warunkami wezwania ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2021 r. przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała 

Wypychewicza.  

Akcje, na które wystawione zostało świadectwo pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu 

do dnia rozliczenia transakcji ich sprzedaży w KDPW na rzecz ZPUE S.A., oraz Koronea Sp. z o.o.. 

Termin ważności świadectwa depozytowego upływa w chwili rozliczenia transakcji sprzedaży powyższych akcji na 

rzecz ZPUE S.A., oraz Koronea Sp. z o.o.. 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczamy, iż ważne zlecenie sprzedaży zostało złożone.* 

 

 

 

....................................................................................................... 

data, pieczęć i podpis osób upoważnionych 

 

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe: 
 
 

Adres poczty elektronicznej do podmiotu wystawiającego świadectwo 

depozytowe: 
 
 

* w przypadku, gdy Klient nie składa zlecenia bankowi depozytariuszowi, zapis dotyczący zlecenia sprzedaży 

należy przekreślić 
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   Załącznik Nr 3B 

    Wezwanie – ZPUE S.A. 

             
 
......................................................................................................     …………....................................... 
(pieczęć instytucji finansowej, klienta Banku Depozytariusza)        (miejscowość, data) 

(stamp of the financial institution, client of the Custodian Bank)      (place, date) 

 
......................................................................................................  
(nazwa i kod Banku Depozytariusza w KDPW)   

(name and code of the Custodian Bank in CSD) 

 
Świadectwo depozytowe nr ........................... 

Deposit Certificate no. 
(dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”) 

(for the Clients of the Custodian Bank holding “omnibus account”) 
 

wydane w celu umożliwienia uprawnionemu ze wskazanych poniżej akcji dokonania zapisu na sprzedaż akcji 

spółki ZPUE S.A. w ramach wezwania ogłoszonego przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała 

Wypychewicza dniu 28 stycznia 2021 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (issued to 

enable the Client, beneficial owner of the below-mentioned shares, to subscribe for the sale of shares of  ZPUE S.A. 

under the tender offer announced by ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, and Michał Wypychewicz on 28th January 2021 

through Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. acting as an intermediary brokerage house.) 

 
............................................................................................................................................................. ..................... 

(nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe / name of the institution – issuer of the deposit certificate) 

 

z siedzibą (with a registered office in) ......................................................................................................... ................... 
(siedziba podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z adresem / address of the issuer of the deposit certificate) 

 

stwierdza, że na rachunku zbiorczym („omnibus”) o numerze ……......................................................................... 

hereby certifies that on the account (“omnibus”) number  

 

prowadzonym dla (carried for) ........................................................................................................ ..............................  
      (nazwa instytucji finansowej / name of the financial institution) 

przez Bank Depozytariusz posiadający w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych konto depozytowe (by 

Custodian Bank which owns in the Central Securities Depository of Poland a deposit account) 

nr/no.   przechowywane jest (are registered):  .....................................................   
(liczba akcji / number of shares) 

(słownie / in words:.............................................................................................) akcji zwykłych na okaziciela spółki (ordinary 

bearer shares of the company) ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej pod adresem (with a registered office  and address) 

ul. Jędrzejowska 79 C, 29-100 Włoszczowa, Polska, o wartości nominalnej 8,83 zł każda, oznaczonych kodem PLZPUE000012 

(par value of 8,83 PLN, designated with a code PLZPUE000012) 

 
których właścicielem jest (owned by):   ......................................................................................................... ....................... 
          (imię i nazwisko/nazwa Klienta – uprawnionego z akcji / name of the customer – beneficial  owner ) 

 

Adres / siedziba:    ............................................................................................................................. ... 
(address / registered office and address)     

 
Identyfikator:    ................................................................................................................................  

(ID number / register number) 

 

Seria i nr. dowodu tożsamości:  ................................................................................................................................ 
(ID card series and number) 

 

Zaświadczamy, że (We hereby certify that) ......................................................................................................... ....................... 
     (imię i nazwisko/nazwa Klienta – uprawnionego z akcji / name of the beneficial owner) 

 

złożył/a dyspozycję blokady akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie oraz zlecenie sprzedaży akcji zgodnie z 

warunkami wezwania ogłoszonego przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza w dniu 28 

stycznia 2021 r. i w związku z tym akcje, na które opiewa niniejsze świadectwo depozytowe zostają zablokowane i 

nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do dnia rozliczenia transakcji zgodnie z Wezwaniem 

włącznie z wyjątkiem sprzedaży akcji na rzecz ZPUE S.A., oraz Koronea Sp. z o.o.. Jednocześnie potwierdzamy, 

że ww. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie występują żadne ograniczenia w ich przenoszeniu. 

Świadectwo depozytowe jest ważne do dnia rozliczenia transakcji, zgodnie z  Wezwaniem, włącznie.  

(has submitted an instruction to block shares until the transaction settlement date and a  sale order in accordance 

with the terms of the Tender Offer announced by ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, and Michał Wypychewicz on 

28th January 2021, and in consequence the shares referred to in this Deposit Certificate are blocked and may not be 
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traded from the date of its issuance until and including the transaction settlement date under the Tender, with the 

exception of the sale of the shares to ZPUE S.A. and Koronea Sp. z o.o.. We also confirm that the aforementioned 

shares are not encumbered with any third party rights and are not subject to any limitations on their transfer. This 

Deposit Certificate shall be valid until and including the date of the transaction settlement in accordance with the 

terms of the Tender Offer). 

 

 

 
….…………................................................................... 
pieczęć i podpis pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe) 

(stamp and signature of the employee issuing the deposit certificate) 

 

 

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe: 

Telephone number of the person issuing the deposit certificate: 

 

 

Adres poczty elektronicznej podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe: 
E-mail address to the entity issuing the deposit certificate: 
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Załącznik Nr 4 

ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI ZPUE S.A. NA RZECZ ZPUE S.A., oraz Koronea Sp. z o.o. 
 

Niniejszy dokument stanowi zapis na sprzedaż na rzecz ZPUE S.A., oraz Koronea Sp. z o.o. akcji zwykłych na 

okaziciela, o wartości nominalnej 8,83 zł każda, wyemitowanych przez spółką ZPUE S.A., (kod KDPW: 

PLZPUE000012), zwanych dalej Akcjami, w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji 

ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2021 r. przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza za 

pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. 

Imię i nazwisko / Firma  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres zamieszkania / Siedziba:    Telefon: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ulica:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Kod:  |__|__|-|__|__|__|   Miejscowość: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

Kraj: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres korespondencyjny: (jeśli inny niż powyższy)  

Ulica:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Kod: |__|__|-|__|__|__|   Miejscowość: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Kraj: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Status prawny (prosimy zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

Osoba fizyczna  |__| Osoba prawna  |__|  

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej |__| 

Rezydent  |__| Nierezydent  |__| 

Numer identyfikacyjny*:  ………………………………….. 

*w zależności od statusu prawnego podmiotu składającego zapis: PESEL, REGON, seria i numer dokumentu 

tożsamości, numer właściwego rejestru 

Cena jednej akcji: 176 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć złotych) 

Liczba akcji oferowanych do sprzedaży: |__|__|__|__|__|__|__|__|  słownie :…….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informacje dotyczące domu/biura maklerskiego/banku, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane 

(zgodnie z załączonym świadectwem depozytowym): 

Kod i nazwa: …………………………………………………………………. 

Nr konta KDPW, na którym Akcje są zdeponowane:  …………………………………….. 

Informacje dotyczące domu/biura maklerskiego przez które będzie dokonana transakcja (dla klientów 

banku powiernika): 

Kod i nazwa:  …………………………………………………………………. 

Nr konta KDPW domu/biura maklerskiego, przez które będzie dokonana transakcja: ………………………………..    

Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A., na rzecz 

ZPUE S.A., oraz Koronea Sp. z o.o. i akceptuję warunki w nim określone.  
2. Oferowane do sprzedaży Akcje nie są obciążone zastawem oraz żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich ani nie są przedmiotem 

postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego. 

3. Zapoznałem/am się z dokumentem „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DMBH”, stanowiącym 

załącznik do niniejszego formularza zapisu.   

4. Wyrażam zgodę i składam niniejszym dyspozycję, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały 

przekazane na mój rachunek pieniężny w podmiocie, który wystawił świadectwo depozytowe. 

 

 

 
……………………………….                ……………………….……………...            …………..…………………….. 

Podpis osoby zapisującej się  Podpis i pieczęć pracownika podmiotu                                   Data przyjęcia zapisu oraz podpis 

na sprzedaż Akcji     wydającego świadectwo depozytowe*           i pieczęć pracownika DMBH 
 

*  w przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną potwierdzenie podpisu oraz umocowania osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DMBH 

Informacja dla inwestorów składających formularz zapisu / ofertę sprzedaży w publicznych wezwaniach do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) („RODO”), Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („DMBH”) informuje o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez DMBH, a 

także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z DMBH na adres ul. Senatorska 16, 00-923 

Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, poprzez: dmbh.daneosobowe@citi.com.  

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

1. DMBH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia koniecznych działań mających na celu 

realizację dyspozycji, związanej ze złożeniem w DMBH formularza zapisu / oferty sprzedaży w ramach  

publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,  stanowiących podstawę prawną 

do wykonania przez DMBH czynności związanych z przeniesieniem instrumentów finansowych, tj. w 

prawnie uzasadnionym interesie DMBH (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), a dodatkowo w celu wypełniania 

obowiązków prawnych ciążących na DMBH w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej, w tym: 

a) wynikających z przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi, w zakresie obowiązku zapisywania instrumentów finansowych na rachunku w związku z 

ich przeniesieniem; 

b) wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu albo - po ich wejściu w życie - Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. "ustawa AML"); 

c) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez DMBH na 

podstawie art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do DMBH; 

d) związanych z wykonywaniem obowiązków raportowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („MIFIR”).  

2. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla 

celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów 

DMBH (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności: 

a) w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną DMBH; 

b) w celu przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności DMBH dla celów przestępczych, 

w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw; 

c) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem wewnętrznej ewidencji 

wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie 

niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności DMBH dla celów 

przestępczych; 

d) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, 

a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postepowań, w tym w celu 

dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami; 
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3. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, DMBH informuje, że 

Pani/Pana dane osobowe, tj. w zależności od sytuacji - imię, nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, kopia lub 

dane z dokumentu tożsamości lub innego dokumentu upoważniającego do działania w imieniu innej osoby, numer 

PESEL, wzór podpisu, data urodzenia, zostały pozyskane od podmiotu składającego formularz zapisu / ofertę 

sprzedaży w Pani / Pana imieniu, tj. w szczególności od pełnomocnika lub przedstawiciela, banku powiernika lub 

domu maklerskiego albo innych osób związanych z działaniami DMBH dotyczącymi realizacji dyspozycji 

wynikających ze złożonych formularzy zapisu / ofert sprzedaży.  

IV. Obowiązek podania danych osobowych DMBH 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do 

realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów DMBH. 

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od 

okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie do podjęcia działań wynikających z realizacji formularza zapisu / oferty 

sprzedaży, w tym działań zmierzających do wykonania Pana/Pani dyspozycji bądź innych działań, gdy ma to 

zastosowanie.  

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Komisji 

Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz innym podmiotom 

uprawnionym do otrzymania informacji w przypadkach określonych przepisami prawa;  

b) podmiotom wspierającym DMBH w jego procesach biznesowych i czynnościach DMBH, w tym 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz DMBH (tzw. procesorzy danych). 

c) Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający jako Agent DMBH lub jako podmiot przyjmujący i 

przekazujący zlecenia do DMBH. 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w 

zakresie realizacji działań związanych z realizacją umowy cywilno-prawnej, przez okres do czasu zakończenia ich 

realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez 

DMBH uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej. W przypadku 

wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla innych celów niż wskazanych w pkt. II powyżej, 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody. 

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana oraz do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji względem Pani/Pana. 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

DMBH pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez DMBH 

przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne;   
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3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy, (i) 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, 

której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane 

dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) 

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa;  

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane 

dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a 

osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) 

administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie 

umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny 

związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie 

niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu DMBH, o którym mowa w pkt. II 

powyżej. 

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DMBH Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  

XI. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

Pani/Pana dane nie są przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub 

organizacji międzynarodowych.  
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Załącznik Nr 5 

PEŁNOMOCNICTWO DLA PODMIOTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BANKU 

DEPOZYTARIUSZA / DOMU MAKLERSKIEGO  
          ………...…………………….. 

miejscowość, data 

 

Ja/My, niżej podpisany/i należycie umocowani do reprezentowania*  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(dane mocodawcy) 

niniejszym upoważniam/y |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

(nazwa Banku Depozytariusza / Domu Maklerskiego) 

do reprezentowania mnie/naszej firmy* w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

spółki ZPUE S.A., ogłoszone przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza w dniu 28 

stycznia 2021 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje: 

 pełnomocnictwo do zablokowania na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie akcji spółki ZPUE S.A.,  

w liczbie …….……… (słownie: …….....…………………………………) znajdujących się na moim/naszym 

rachunku papierów wartościowych nr ……….……… prowadzonym przez ……………………...…………… 

oraz odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na w/w akcje; 

 pełnomocnictwo do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w 

wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonym w dniu 28 stycznia 2021 r., przez ZPUE S.A., 

Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza;*  

 pełnomocnictwo do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż w/w akcji w Domu 

Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz do odebrania wyciągu z rejestru; 

 upoważnienie do ustanawiania dalszych pełnomocników w osobach pracowników Banku Depozytariusza / 

Domu Maklerskiego. 

…..…………………………………………………………….. 

podpisy osób upoważnionych 

*niepotrzebne skreślić            

 

………...…………………….. 
place, date 

 

POWER OF ATTORNEY FOR CUSTODIAN BANK / BROKERAGE HOUSE  

I/We, hereby undersigned, duly authorised to represent* 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(name of the client) 

hereby empower |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

(name of the custodian bank / brokerage house) 

to act as a representative of  myself/my company* in response to the public tender offer for sale of shares of ZPUE 

S.A., announced by ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, and Michał Wypychewicz on 28th January 2021,  through 

intermediary of  Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 

This power of attorney includes: 

 authorisation to block till the settlement date of the transaction inclusive the shares of ZPUE S.A.,  in the 

number of …………………. (in words: …………..…………………………………), which are deposited on 

my/our securities account no ………………..………… held by …………………………………………. and 

to collect the deposit certificate issued for the  above described shares; 

 authorisation to place the irrevocable sale order for the above described shares on conditions set up in the 

tender offer for sale of shares, announced on 28th January 2021, by ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, and 

Michał Wypychewicz;* 

 authorisation to place deposit certificate and subscription order for the sale of the above described shares in 

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. and to collect the excerpt from the register;  

 authorisation to grant further power of attorney to custodian bank /brokerage house employees. 

 

…………………………………………………………….. 

signatures of authorised representatives 

*delete as appropriate  
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Załącznik Nr 6 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
Ja / My niżej podpisani: 

.......................................................................................................................................................................................... 

(imię nazwisko adres / nazwa siedziba adres) 

numer dowodu osobistego / paszportu /rejestru: 

................................................................................................ 

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa: 

.......................................................................................................................................................... ................................ 

(imię nazwisko adres / nazwa siedziba adres) 

legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem nr. ................................................................. do wykonania 

czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na 

okaziciela spółki ZPUE S.A., ogłoszone przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza w dniu 

28 stycznia 2021 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („Wezwanie”) 

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia rozliczenia transakcji określonego w Wezwaniu włącznie i obejmuje: 

 pełnomocnictwo do złożenia dyspozycji blokady  na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie akcji spółki 

ZPUE S.A.,  w liczbie …….……… (słownie: ………………….…………………) znajdujących się na moim 

rachunku papierów wartościowych nr ……..……………… prowadzonym przez ………..…………………… 

oraz odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na w/w akcje; 

 pełnomocnictwo do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w 

wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonym w dniu 28 stycznia 2021 r., przez ZPUE S.A., 

Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza 

 pełnomocnictwo do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż w/w akcji w Domu 

Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz do odebrania wyciągu z rejestru. 

 

 

 

.......................................................................................... 

podpis Mocodawcy 

 
Potwierdzam autentyczność podpisu: 

 

 

....................................................................................... 
(pieczęć i podpis pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów 

wartościowych Mocodawcy lub Notariusza) 
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Załącznik nr 7 

 

Nadawca Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 
Fax: 
E-mail 

     Tel    + 48 22 690-31-16/ 22 690 49 16 

 dmbh.ops@citi.com 

Odbiorca  Fax       

Kod KDPW odbiorcy  E-mail   
  

ZESTAWIENIE ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ ZAPISÓW ZŁOŻONYCH 

w ramach Wezwania na sprzedaż akcji ZPUE S.A. dla ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza  
kod ISIN: PLZPUE000012 

  

Lp Imię i nazwisko lub firma Nr identyfikac. 
PESEL/REGON 

Nr Świadectwa 
Depozytowego 

Liczba akcji określona 
w świadectwie 

1 
 

   
      

POTWIERDZENIE:  Potwierdzamy zgodność powyższego zestawienia ze stanem dokonanych przez nas blokad Akcji, wystawionych świadectw depozyt. * 

  
  

 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Data Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zestawienie Pieczęć podmiotu potwierdzającego 

STWIERDZENIE NASTĘPUJĄCYCH NIEZGODNOŚCI:  (w przypadku braku potwierdzenia prosimy o wskazanie niezgodności * 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  
  

 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Data Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zestawienie Pieczęć podmiotu potwierdzającego 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  *niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8 

Oświadczenie 

 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych: 

 

……………….…………….......................................................................................... .................…………….…… 

(nazwa banku depozytariusza / domu maklerskiego)  

 

z siedzibą w.................................……………............................................................................................…………  

zwanego dalej Podmiotem prowadzącym rachunki papierów wartościowych  na rzecz Klientów figurujących w 

dołączonym zestawieniu będącym załącznikiem do niniejszego oświadczenia zwanych dalej Klientami w 

związku z wezwaniem ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza, do 

zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A., zwanych dalej Akcjami za pośrednictwem Domu 

Maklerskiego Banku Handlowego S.A. ogłoszonym w dniu 28 stycznia 2021 r. (zwanym dalej „Wezwaniem”), 

niniejszym oświadczamy, że: 

1.  Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych jest należycie umocowany do działania w imieniu 

Klienta. 

2.  Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji 

będących przedmiotem wezwania i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta, w 

zakresie złożenia dokumentów związanych z odpowiedzią na wezwanie, a w szczególności do: 

 ustanowienia blokady Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie, 

 wystawienia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji z datą ważności do dnia transakcji 

włącznie,* 

 złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach ogłoszonego Wezwania, 

 odebrania wyciągu potwierdzającego wpisanie złożonego zapisu na Akcje do rejestru zapisów 

prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., 

 innych czynności niezbędnych do zawarcia transakcji w ramach Wezwania.  

3.  Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania 

Klienta. 

4.  Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody 

wynikłe w związku ze złożeniem zapisu w imieniu Klienta, związane w szczególności  z niewłaściwą 

identyfikacją Klienta przez Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, brakiem umocowania 

osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Podmiotu prowadzącego 

rachunki papierów wartościowych do działania w imieniu Klienta. 

Jednocześnie oświadczamy, że Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych upoważnia do działania 

w swoim imieniu w zakresie wskazanym w pkt. 2 niniejszego oświadczenia następującą osobę: 

 

...................................................................................................................... 

imię i nazwisko 

 

...................................................................................................................... 

adres zamieszkania 

 

...........................................................  ........................................................... 

nr dowodu osobistego    PESEL 

W imieniu Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych: 

 

...........................................................  ........................................................... 

imię nazwisko, podpis, stanowisko  imię i nazwisko, podpis, stanowisko 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Wezwanie – ZPUE S.A. 

 
DOM MAKLERSKI 

Banku Handlowego S.A. 

ul. Senatorska 16 

00-923 Warszawa  

Tel.: (22) 690-3116  

(22) 690-4916 

 
KARTA INFORMACYJNA 

 

Nazwa domu/biura 

maklerskiego/ banku: 

 

 

 

Adres: 

 

 

 

 

Kod uczestnictwa w KDPW: 

 

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

potwierdzanie dokonywania blokady akcji wraz 

ze wzorem podpisu: 

 

 

 

Nr telefonu i adresu poczty elektronicznej do 

osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie 

dokonywania blokad akcji: 

Tel.: 

E-mail: 

Adres poczty elektronicznej, na który należy 

przesłać zestawienie (według wzoru z Załącznika 

nr 7 do załączonej procedury): 

E-mail: 

Imię i nazwisko osoby, która będzie wystawiała 

zlecenia maklerskie w trybie nabycia znacznego 

pakietu akcji: 

 

Nr telefonu i adres poczty elektronicznej do 

osoby, która będzie wystawiała zlecenia 

maklerskie w trybie nabycia znacznego pakietu 

akcji: 

Tel: 

E-mail: 

Adres e – mail do biura/domu 

maklerskiego/banku depozytariusza: 
 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przekazanie na Giełdę maklerskiego zlecenia 

sprzedaży w trybie nabycia znacznego pakietu 

akcji, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej 

wraz ze wzorem podpisu: 

 

 

Tel: 

E-mail: 

 

 

 

 

 

………………………………………………….  ……………………………………………… 
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za przekazane dane  pieczęć biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza 


