
 
 

PROCEDURA OPERACYJNA  W SPRAWIE REALIZACJI TRANSAKCJI DOT.  
WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI  

IBSM S.A. 
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WEZWANIA 

Przedmiot Wezwania 
72 akcje zwykłe na okaziciela spółki IBSM S.A. (kod ISIN: 
PLPLPGR00010) 

Wzywający  Alec Yurievich Fesenko 

Podmiot pośredniczący 

Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa 

Tel: 22 53 95 555, e-mail: dm@dmbps.pl 

Podstawa prawna Wezwania 

Art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, 

685)  

Cel Wezwania 

Nabycie 72 akcji IBSM S.A. reprezentujących 0,02% kapitału zakładowego 
Spółki i dających prawo do 72  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W wyniku Wezwania Wzywający, łącznie z podmiotami zależnymi, 
zamierza uzyskać, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi pośrednio przez 
Wzywającego przed ogłoszeniem Wezwania, 66% ogólnej liczby akcji 
Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 230 521 Akcji 
uprawniających do 230 521  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Podmiot Nabywający  

Wheel Finance S.A.  (podmiot zależny od Wzywającego) 

02 – 627 Warszawa  

ul. Naruszewicza 27 

Warunki dojścia Wezwania 
do skutku 

brak 

Cena, po której nabywane 
będą Akcje objęte 
Wezwaniem 

15,00 zł  (słownie złotych: piętnaście) za jedną akcję 

 

Restrykcje Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie 
mogą być obciążone prawami osób trzecich 

 
 



 

TERMINY REALIZACJI WEZWANIA 

Data ogłoszenia Wezwania: 
21 marca 2019r. 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 11 kwietnia 2019r. 

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 24 kwietnia 2019r.  

Dzień przekazania do domów maklerskich parametrów zleceń: 26 kwietnia 2019 r.  

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 29 kwietnia 2019 r.  

Dzień blokady papierów wartościowych biorących udział w 
wezwaniu. 

do daty transakcji nabycia akcji 
włącznie 

Dzień ważności zlecenia do daty transakcji nabycia akcji 
włącznie 

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez 
KDPW 2 maja 2019 r.  

Warunki skrócenia/wydłużenia terminu przyjmowania zapisów: brak 

 
 
WARUNKI SKŁADANIA ZAPISU 

 
W ramach Wezwania będą przyjmowane tylko zapisy zgodne ze wzorami dokumentów 
udostępnionymi przez Dom Maklerski Banku BPS SA (załączniki do procedury). 

 

A. OSOBISTE SKŁADANIE ZAPISÓW 

OSOBY ZAMIERZAJĄCE OSOBIŚCIE DOKONAĆ ZAPISU NA SPRZEDAŻ AKCJI W 
ODPOWIEDZI NA WEZWANIE, POWINNY DOKONAĆ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 

1. w terminie od 11 do 24 kwietnia 2019r. złożyć w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego 
rachunek papierów wartościowych dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do dnia transakcji 
nabycia akcji włącznie i zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego ważne do dnia 
transakcji nabycia akcji włącznie, oraz   

2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać Wzywającemu, 
potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia 
sprzedaży, oraz  

3. w terminie od 11 do 24 kwietnia 2019r. w centrali i Punktach Usług Maklerskich Domu 
Maklerskiego Banku BPS S.A., w godzinach przyjmowania zapisów, złożyć zapis na Formularzu 



Zapisu na sprzedaż Akcji oraz załączyć oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w 
pkt. 2 powyżej.  

 

Lista podmiotów przyjmujących zapisy na Akcje:  

 

Lp. 
Miejsca przyjmowania 
zapisów na sprzedaż 

Akcji 
Adres Godziny otwarcia Nr telefonu 

1. 
Dom Maklerski Banku 
BPS S.A. - centrala 

Warszawa, 
ul. Grzybowska 81 

8.00-16.00 

(22) 539 55 55 

(22) 53 95 560 
(22) 53 95 522 

 

2. PUM 34 
OSTROŁĘKA 

ul. Starosty Jana Kosa 4 
07-410 Ostrołęka 

9.00-16.00 
(29) 643-89-65 
 

3. PUM 53  
SZEPIETOWO 

ul. Wyszyńskiego 3 
18-210 Szepietowo 

8.30-16.35 (86)276-35-62 
 

4. PUM 55  
LIMANOWA 

ul. Rynek 7 
34-600 Limanowa 

8.30-15.30 (18)337-91-08 
 

5. PUM 61 
GLIWICE 

ul. Dworcowa 41 
41-100 Gliwice 

od poniedziałku do 
czwartku:  

9.00-17.00 

(32) 302-01-50 
 

6. PUM 62 
 BIAŁYSTOK 

ul. Sienkiewicza 55A 
15-002 Białystok 

8.30-16.30 
(85) 652-52-90 
 

7. PUM 70  
PŁOŃSK 

ul. Płocka 28 
09-100 Płońsk 

9.00-17.00 (23) 663 09 54 
 

 

B. KORESPONDENCYJNE SKŁADANIE ZAPISÓW 

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną powinny dokonać 
następujących czynności: 

1. w terminie od 11 do 24 kwietnia 2019r.  złożyć w domu maklerskim lub w banku 
prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych dyspozycję blokady Akcji z datą 
ważności do dnia transakcji nabycia akcji włącznie  i zlecenie sprzedaży tych Akcji na 
rzecz Wzywającego ważne do dnia do dnia transakcji nabycia akcji włącznie , oraz  

2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać 
Wzywającemu, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej 
wymienionego zlecenia sprzedaży, oraz 

3. prawidłowo wypełnić Formularz Zapisu na sprzedaż Akcji, dostępny m.in. na stronie 
www.dmbps.pl oraz uzyskać poświadczenie własnoręczności podpisu złożonego na 
Formularzu Zapisu na Akcje przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo 
depozytowe, o którym mowa w pkt. 2 powyżej lub przez notariusza, oraz 

4. przesłać, w sposób umożliwiający udokumentowanie potwierdzenia odbioru, oryginał 
świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 2. powyżej oraz oryginał poświadczonego 
Formularza Zapisu na Akcje, o którym mowa w pkt. 3. powyżej na adres: 

 



Dom Maklerski Banku BPS S.A. 
ul. Grzybowska 81 
00-844 Warszawa 
z dopiskiem „WEZWANIE IBSM” 

w takim terminie, aby dokumenty te zostały dostarczone do siedziby Domu 
Maklerskiego Banku BPS S.A. nie później niż w dniu 24 kwietnia 2019r. do godz. 16.00 
czasu warszawskiego.  

 
C.  DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

Zapis na sprzedaż Akcji może zostać złożony przez pełnomocnika osoby zgłaszającej się na 
Wezwanie.  Pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem upoważniającym go do: 

• złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do daty zawarcia transakcji zgodnie z warunkami 
Wezwania, 

• złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu, 

• odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku  
z Wezwaniem, 

• złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi 
na Wezwanie, oraz odebrania wyciągu z rejestru zapisów. 

 

Pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną z notarialnym poświadczeniem podpisu osoby 
zgłaszającej się na Wezwanie,  lub powinno posiadać poświadczenie własnoręczności podpisu osoby 
zgłaszającej się na Wezwanie przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub powinno 
zostać wystawione w formie  aktu notarialnego. 

Pracownicy banków prowadzących rachunki powiernicze, lub zarządzający portfelami klientów, 
składający zapisy w imieniu osób zgłaszających się na Wezwanie, powinni posiadać stosowne 
umocowanie od banku/podmiotu do złożenia zapisu oraz  

• pełnomocnictwo udzielone przez osobę zgłaszającą się na Wezwanie lub  

• złożyć oświadczenie o należytym umocowaniu do działania w imieniu takiej osoby.  

 

WERYFIKACJA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH 
 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. będzie wysyłał do domów maklerskich/banków  zestawienia 
przyjętych świadectw depozytowych wystawionych przez dany dom maklerski/bank. Zestawienia będą 
przesyłane na adresy e-mail wskazane przez domy maklerskie/banki w Karcie Informacyjnej.   

Prosimy o wypełnienie i odesłanie Kart Informacyjnych na adres: dmdkie@dmbps.pl 

 

Zestawienia będą wykazywać świadectwa depozytowe przyjęte od osób, które złożyły zapisy w PUM 
Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.   

 

Dom Maklerski zwraca się z prośbą do domów maklerskich/banków o niezwłoczne odsyłanie 
zweryfikowanych i potwierdzonych zestawień świadectw depozytowych na adres: dmdkie@dmbps.pl 

 

Dane kontaktowe: 

Małgorzata Morawska – malgorzata.morawska@dmbps.pl 
Tel: 22 53 95 507 
 
Aleksandra Michalak– aleksandra.michalak@dmbps.pl 



Tel: 22 53 95 508 

 

 

ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA 

Najpóźniej do godziny 17.00 w dniu 26 kwietnia 2019r. Dom Maklerski Banku BPS S.A. prześle do 
domów maklerskich/banków (członków giełdy) informacje na temat liczby Akcji, na jaką powinny być 
wystawione zlecenia maklerskie sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, z uwzględnieniem typów 
uczestnictwa i rodzajów kont w KDPW S.A. 

Domy maklerskie/banki wskazane powyżej zobowiązane są w dniu 29 kwietnia 2019r. do godziny 
10.00 przekazać na GPW zlecenia maklerskie sprzedaży Akcji na zasadach określonych przez GPW.  
W przypadku złożenia zapisów przez klientów podmiotów, które nie są członkami Giełdy  (klientów 
podmiotów afiliowanych lub klientów banków prowadzących rachunki papierów wartościowych), 
zlecenia maklerskie powinny być wystawione odrębnie dla każdego z tych typów podmiotów. 

Zlecenia maklerskie sprzedaży składane w odpowiedzi na Wezwanie z limitem ceny 15,00 zł i bez  
dodatkowych warunków wykonania, ważne są tylko w dniu 29 kwietnia 2019 r. 

Odblokowanie Akcji osób, które dokonały blokady Akcji i uzyskały świadectwo depozytowe, ale nie 
dokonały zapisu na sprzedaż Akcji, powinno nastąpić na koniec dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 

Dane kontaktowe: 

Dariusz Majcherczyk – dariusz.majcherczyk@dmbps.pl 

Tel: 22 53 95 521 

 
Hanna Czyżewska – hanna.czyzewska@dmbps.pl 

Tel: 22 53 95 551 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
Treść Wezwania, wzory dokumentów dotyczących Wezwania oraz lista PUM Domu Maklerskiego 
Banku BPS S.A.  zamieszczone są na stronie www.dmbps.pl. 
  
Kontakt: 
 

Potwierdzanie świadectw depozytowych:  

Małgorzata Morawska – malgorzata.morawska@dmbps.pl 
Tel: 22 53 95 507 
 
Aleksandra Michalak– aleksandra.michalak@dmbps.pl 
Tel: 22 53 95 508 
 

Zlecenia maklerskie: 

Dariusz Majcherczyk – dariusz.majcherczyk@dmbps.pl 
Tel: 22 53 95 521 
 
Hanna Czyżewska – hanna.czyzewska@dmbps.pl 
Tel: 22 53 95 551 
 
 
Załączniki: 



 
Załącznik nr 1:   Formularz zapisu na sprzedaż akcji 
Załącznik nr 2:   Formularz dyspozycji blokady 
Załącznik nr 3a:  Formularz zlecenia sprzedaży 
Załącznik nr 3b:   Formularz zlecenia sprzedaży – klient Banku Depozytariusza 
Załącznik nr 4:  Formularz pełnomocnictwa 
Załącznik nr 5:   Formularz oświadczenia o umocowaniu 
Załącznik nr 6a:  Wzór świadectwa depozytowego 
Załącznik nr 6b:  Wzór świadectwa depozytowego – omnibus 
Załącznik nr 7:  Karta informacyjna  
 


