
 13 

 

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 

 

 

 


