Punkt Obsługi Klientów nr – [nr POK], [adres POK]

OFERTA I ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI
Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w
Grzybowie (Siarkopol) zwane dalej Ofertą
Ja, [Nazwisko imię imię2] legitymująca/cy się dokumentem [nazwa] seria i numer [seria i numer dokumentu],
PESEL [numer PESEL] zamieszkała/y w [miejscowość] przy ul. [ulica dom lokal], kod pocztowy [kod pocztowy],
tel. kom. [nr telefonu komórkowego] / tel. [numer telefonu]
[[Nazwisko imię imię2] legitymująca/cy się dokumentem [nazwa] seria i numer [seria i numer dokumentu],
PESEL [numer PESEL] zamieszkała/y w [miejscowość] przy ul. [ulica dom lokal], kod pocztowy [kod pocztowy],
tel. kom. [nr telefonu komórkowego] / tel. [numer telefonu]]
1. Oświadczam, że jestem właścicielką/em [liczba akcji] (słownie: [liczba akcji słownie] akcji zwykłych imiennych
spółki [nazwa spółki] siedziba: [miasto siedziby] serii [seria] o wartości nominalnej [wartość nominalna] zł
każda, o numerach:
od [numer od] do [numer do], od [numer od] do [numer do] (dalej AKCJE)
1. [Jestem pełnomocnikiem osoby będącej właścicielem] [Jestem reprezentantem właściciela] [liczba akcji]
(słownie: [liczba akcji słownie] akcji zwykłych imiennych spółki [nazwa spółki] siedziba: [miasto siedziby] serii
[seria] o wartości nominalnej [wartość nominalna] zł każda, o numerach:
od [numer od] do [numer do], od [numer od] do [numer do] (dalej AKCJE)
2. AKCJE stanowią moją własność
(wskazany powyżej właściciel AKCJI zwany jest dalej ZBYWCĄ)
2. AKCJE stanowią własność
[Nazwisko imię imię2] legitymująca/cy się dokumentem [nazwa] seria i numer [seria i numer dokumentu],
PESEL [numer PESEL] zamieszkała/y w [miejscowość] przy ul. [ulica dom lokal], kod pocztowy [kod pocztowy],
tel. kom. [nr telefonu komórkowego] / tel. [numer telefonu]
[[Nazwisko imię imię2] legitymująca/cy się dokumentem [nazwa] seria i numer [seria i numer dokumentu],
PESEL [numer PESEL] zamieszkała/y w [miejscowość] przy ul. [ulica dom lokal], kod pocztowy [kod pocztowy],
tel. kom. [nr telefonu komórkowego] / tel. [numer telefonu]]
Którą/ego reprezentuję na podstawie załączonych do Oferty dokumentów
(wskazany powyżej właściciel AKCJI zwany jest dalej ZBYWCĄ)
3.Oświadczam, że:
a) ZBYWCA posiada pełne i nieograniczone prawo do dysponowania wyżej wskazanymi AKCJAMI,
b) AKCJE te są wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich (w tym ograniczonych praw
rzeczowych),
c) nie istnieją żadne porozumienia bądź zobowiązania do ustanowienia jakichkolwiek ograniczeń dotyczących
rozporządzania AKCJAMI,
d) nie istnieją żadne porozumienia bądź zobowiązania do ustanowienia jakichkolwiek obciążeń lub praw osób
trzecich oraz nie są one przedmiotem roszczeń osób trzecich,
e) AKCJE będące przedmiotem niniejszej Oferty są na chwilę składania Oferty, wszystkimi akcjami spółki jakich
ZBYWCA jest właścicielem/współwłaścicielem, a ponadto ZBYWCA nabył akcje bezpośrednio od Skarbu
Państwa lub odziedziczył je po uprawnionym pracowniku w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o komercjalizacji i

prywatyzacji, zaś ewentualna nieprawdziwość tego oświadczenia uprawniała będzie Grupę Azoty S.A. do
odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.
f) z chwilą sprzedaży AKCJI, zrzekam się wszelkich praw i roszczeń związanych z AKCJAMI.
4. Oświadczam, iż AKCJE składam do depozytu prowadzonego przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
w Warszawie (dalej: CDM).
5. Niniejszym ZBYWCA składa ofertę sprzedaży AKCJI na rzecz Spółki Grupa Azoty S.A., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców
pod
numerem
0000075450
przez
Sąd
Rejonowy
dla
Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 873-000-68-29 (zwanego
dalej NABYWCĄ), za łączną kwotę [cena akcji] zł (słownie: [cena akcji słownie]) (dalej Cena Sprzedaży) tj. po
cenie [cena] zł. (słownie: …………………) za jedną akcje. Niniejsza Oferta ma charakter bezwarunkowy, jest
nieodwołalna i wiążąca do upływu jej ważności tj. do dnia [data końca].
6. Niniejsza Oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
7. Wyrażam zgodę na przekazanie przez CDM jednego egzemplarza Oferty oraz kopii dokumentacji składanej
wraz z Ofertą NABYWCY.
8. W przypadku przyjęcia przez NABYWCĘ Oferty nieodwołalnie składam CDM zlecenie sprzedaży AKCJI na rzecz
NABYWCY jako kupującego za Cenę Sprzedaży. Wyrażam zgodę, aby zlecenie sprzedaży zostało zrealizowane w
terminie ważności Oferty, o którym mowa w pkt.5 powyżej.
9.CDM przyjmuje zlecenie sprzedaży do wykonania. Do niniejszego zlecenia mają zastosowanie postanowienia
doręczonego ZBYWCY Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
10. W przypadku zrealizowania zlecenia sprzedaży, o którym mowa w pkt. 8 oraz 9 powyżej, niniejszym składam
CDM nieodwołalne umocowanie do wydania NABYWCY Odcinka/ów Zbiorowego/ych AKCJI o numerze/ach: od
[numer od] do [numer do], od [numer od] do [numer do] złożonych w depozycie prowadzonym przez CDM oraz
podpisania protokołu wydania AKCJI dla NABYWCY (co stanowiło będzie oświadczenie pisemne, o którym
mowa w art. 339 kodeksu spółek handlowych), jak również dokonania stosownych zmian w rejestrze
akcjonariuszy prowadzonym przez CDM. Przyjąłem do wiadomości zamiar dokonania wpisu o przeniesieniu
AKCJI w Księdze Akcyjnej Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. polegających
na wykreśleniu ZBYWCY jako akcjonariusza i wpisaniu do Księgi Akcyjnej Spółki GRUPA AZOTY S.A jako
akcjonariusza Siarkopol. Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie wpisów w Księdze Akcyjnej Siarkopol,
o których mowa powyżej oraz, stosownie do treści art. 341 § 4 kodeksu spółek handlowych, bezwarunkowo
i nieodwołalnie zrzekam się prawa do wniesienia sprzeciwu, co do wprowadzenia w Księdze Akcyjnej zmian,
o których mowa powyżej.
11. 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
mniejszościowych Siarkopol zleceń sprzedaży akcji.
12. Upoważniam CDM do przekazania Ceny Sprzedaży za zbywane AKCJE na rachunek bankowy o numerze
[numer rachunku] prowadzony na rzecz [ZBYWCY] w banku [nazwa banku]
12. Należność wynikającą ze sprzedaży powyższych AKCJI odbiorę gotówką w POK CDM Pekao S.A.
13. W przypadku przyjęcia przez NABYWCĘ niniejszej Oferty i przekazania przez CDM Ceny Sprzedaży na
rachunek wskazany w pkt. 12, oświadczenie NABYWCY o przyjęciu Oferty, o której mowa w pkt. 5, nie jest
wymagane.
14. Potwierdzenie sprzedaży AKCJI, które zostanie wystawione przez CDM po przeniesieniu własności AKCJI na
NABYWCĘ i dokonaniu stosownych zmian w rejestrze akcjonariuszy, Księdze Akcyjnej i depozycie prowadzonym
przez CDM, Akcjonariusz odbierze w Punkcie Obsługi Klienta CDM Pekao S.A.
15. ZBYWCA potwierdza, że został powiadomiony, iż w związku ze sprzedażą AKCJI CDM wystawi informację
PIT8-C.

16. 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 niniejszej
Ofercie nie były prawdziwe.
17. W związku z niniejszą Ofertą, w załączeniu, przekazuję Odcinek Zbiorowy/Odcinki Zbiorowe dotyczący/e
sprzedawanych AKCJI
wystawiony/e przez ………. oraz oświadczam, że złożony Odcinek Zbiorowy
Akcji/wszystkie złożone Odcinki Zbiorowe Akcji są autentyczne.

[data systemowa]
…………………………………………………
Data
[Podpis ZBYWCY]

Potwierdzam:
- tożsamość i własnoręczność podpisu Klienta/ów,
- odbiór w dniu [data operacji] Odcinka/ów Zbiorowego/ych reprezentującego AKCJE wymienione w pkt.1
niniejszej Oferty.

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

