
Załącznik nr 2 

 

   

DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI, WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO 
W ZWIĄZKU OGŁOSZONĄ OFERTĄ ZAKUPU AKCJI NA OKAZICIELA  

Capital Partners S.A. 

W związku z ogłoszoną w dniu 21 czerwca 2017 roku przez Capital Partners S.A. ofertą zakupu Akcji zwykłych 
na okaziciela Capital Partners S.A. (zwanych dalej „Ofertą” oraz „Akcjami”), niniejszym składam dyspozycję 
zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji: 

 
Imię i nazwisko/Nazwa:     

 
PESEL / REGON /  
inny numer identyfikacyjny:    

 
Liczba Akcji:      
słownie:       

 

Kod KDPW:      PLCPTLP00015 

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

 
Nr rachunku papierów wartościowych:   

 

Termin ważności blokady:    do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia 

                                           własności Akcji w KDPW S.A. 
 

 
Jednocześnie, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego z oznaczeniem liczby zablokowanych Akcji, 
terminu ich blokady oraz celu jego wydania. 
 

 

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ 
W ZWIĄZKU Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI  

 
Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz  
Capital Partners S.A., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie, po cenie 

6,63 zł (słownie: sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),  zgodnie z warunkami Oferty.  

 
Wyrażam zgodę i upoważniam:  
 
.................................................................................................................................................................................... 

(nazwa firmy inwestycyjnej / banku powierniczego, gdzie są zablokowane Akcje)  

 do przekazania do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot pośredniczący”) (w 
terminie przez niego wskazanym) informacji o liczbie zablokowanych przeze mnie Akcji,  

 do wystawienia do Podmiotu pośredniczącego (w terminie przez niego wskazanym) nieodwołalnej instrukcji 
rozliczeniowej, na podstawie której nastąpi przeniesienie Akcji Spółki z mojego rachunku na rachunek Spółki 
w ramach Oferty Sprzedaży Akcji zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie zakupu Akcji  opublikowanej 
w dniu 21.06.2017 r. 

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że niniejsza dyspozycja zostanie zrealizowana pod warunkiem 
złożenia przeze mnie formularza Oferty Sprzedaży Akcji na wskazaną powyżej liczbę Akcji, w terminach 
okreslonych w treści Oferty opublikowanej w dniu 21.06.2017 r., a w przypadku ich zmiany w terminach nowo 
wyznaczonych przez Spółkę, w jednym z oddziałów Podmiotu pośredniczącego wskazanych w treści Oferty. 
 
 
 

 
 
..........................................................  .................................................................................................. 
Data złożenia dyspozcyji I podpis Klienta  Data przyjęcia dyspozycji oraz podpis i pieczęć pracownika domu/biura 

maklerskiego/banku 

 

 

 

 


