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

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

(pieczęć Domu Maklerskiego/Banku Depozytariusza)

(miejscowość, data)

......................................................................
(kod Domu Maklerskiego/Banku Depozytariusza w KDPW)

Świadectwo depozytowe nr...........................
wydane w celu umożliwienia akcjonariuszowi IMPERA CAPITAL SA („Spółka”)
do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji Spółki zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie Zakupu
Akcji zwykłych na okaziciela Spółki podanej do publicznej wiadomości w dniu 9 listopada 2018 r.
(dalej „Oferta Zakupu”).
......................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe, wraz z siedzibą i adresem)

stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na swoim koncie depozytowym nr:
…………………………………………………… znajduje się.......................................................................
(nr konta w KDPW, na którym akcje są zdeponowane)

(liczba akcji)

(słownie:.............................................................................................) akcji zwykłych na okaziciela spółki
IMPERA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, o wartości
nominalnej 0,60 złotych każda, oznaczonych kodem PLNFI0700018,
których właścicielem jest:
Imię i nazwisko/Nazwa:
Adres/Siedziba:
PESEL/REGON:
Seria i nr dowodu tożsamości:
Kod LEI ………………………..….……………....…
(w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą)

Nr rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego: .....................................................
(właściciela akcji)

Jednocześnie zaświadczamy, że ……………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza)

złożył w ……………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Domu/Biura Maklerskiego)

nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz IMPERA CAPITAL S.A., dotyczącej akcji
oznaczonych w treści niniejszego świadectwa depozytowego, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie
Zakupu.
Ponadto stwierdzamy, że:

akcje spółki IMPERA CAPITAL SA, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, zostały
zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza i nie będą
mogły być przedmiotem obrotu do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW
S.A.,

akcje spółki IMPERA CAPITAL SA, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, nie mają
żadnych ograniczeń w przenoszeniu, jak również nie ustanowiono na nich żadnych obciążeń poza
wymienionymi w treści niniejszego świadectwa depozytowego.
Termin ważności świadectwa depozytowego upływa z końcem sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji
w KDPW S.A.

................................................................................
(pieczęć i podpis pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe)
Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:
Numer faksu/mail do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:

