Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI MO-BRUK S.A.
Niniejszy dokument („Oferta sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę nabycia Akcji Mo-BRUK
S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 07.09.2018 roku przez Spółkę. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w
załączeniu dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia akcji na okaziciela Mo- Bruk S.A.
Przyjmującym Ofertę sprzedaży Akcji w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
1.Imię i nazwisko / Firma:

____________________________________________________________________________

Ulica, nr domu, nr lokalu

_____________________________ Kod: __-___ Miejscowość: _______________Kraj: ______

Telefon:

__________ _________ __________

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)
_____________________________ Kod: __-___ Miejscowość: _______________Kraj: ______

Ulica, nr domu, nr lokalu

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: _______________________________________
(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)
Kod LEI ………………………..….……………....…
(w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą)
Forma prawna składającego Ofertę:
- os. fizyczna

Status dewizowy składającego Ofertę:
- rezydent

- os.
prawna
os.
fizyczna

-rezydent
nierezydent

-os.
jednostka
Prawna organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnejnierezydent
os. upoważnione
Fizyczna
Osoby
do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:
1. ____________________________________________________________________
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
2. ___________________________________________________________________
2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza:
os. fizyczna
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:
_________________________________________________________________________________________________________
Rezydent
Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja: ____________________________________________________
Numer rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza: _________________________________________________________
3. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży
Rodzaj akcji oferowanych
kod ISIN: PLMOBRK00013

do

sprzedaży:

zdematerializowane

akcje

zwykłe

na

okaziciela

Mo-BRUK

S.A.,

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów
wartościowych: ___________________
słownie:

_____________________________________________________________________________________________

Cena jednej akcji: 51,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych)
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Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu): __________________
słownie:
_________________________________________________________________________________________________________
4. Oświadczenia składającego Ofertę sprzedaży Akcji
Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 powyżej
oświadczam, że:
(a)

zapoznałem(am) się z treścią Oferty zakupu Akcji opublikowanej w dniu 07.09.2018 r. i akceptuję jej warunki, w szczególności
zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,

(b)

załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające
dokonanie blokady Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 3, i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej
dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,

(c)

Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,

(d)

niniejsza Oferta sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden
inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia
przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie
jednostkowej,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty zakupu Akcji Spółki MoBRUK S.A. oraz zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Spółka, a także otrzymałem informacje
o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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),

(e)

(f)

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski przyjmujący Ofertę sprzedaży Akcji danych i informacji stanowiących
tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą sprzedaży Akcji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie sprzedaży Akcji.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Podpis osoby składającej
Ofertę sprzedaży Akcji

Podpis i pieczęć pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych
osoby składającej Ofertę sprzedaży Akcji
poświadczającego prawdziwość jej podpisu
(w przypadku składania Oferty sprzedaży Akcji
drogą korespondencyjną)

Data oraz podpis i pieczęć pracownika
przyjmującego Ofertę sprzedaży Akcji
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