
 

      Wezwanie – REINO CAPITAL S.A. 
Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE 
 
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz Podmiotu prowadzącego rachunki papierów 
wartościowych 
 
......................................................................................................................................................................., 

(nazwa ) 

 
z siedzibą w ..................................................................................................................................... (zwanego 
dalej Podmiotem prowadzącym rachunki), prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla  
 
....................................................................................................................................................................... 

(nazwa Klienta) 

 
z siedzibą w .................................................................................................................................................... 
(zwanego dalej „Klientem”), w związku z publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki  

REINO CAPITAL S.A ogłoszonym za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. przez 

Wzywających (podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie) tj. Poligo Capital 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Studio 7S Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, Radosław Świątkowski, Dorota 

Latkowska-Diniejko, Justyna Tinc, Andrzej Kurasik, Mariusz Bogacz, Robert Kołodziej, Krzysztof Kowalczyk oraz 

Krzysztof Przybyszewski w dniu 29 marca 2019 roku, (zwanym dalej „Wezwaniem”), którego przedmiotem są akcje 

zwykłe na okaziciela Spółki REINO CAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,80 PLN każda, zwane dalej „Akcjami”, 

niniejszym oświadczamy, że: 

1. Podmiot prowadzący rachunki jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta. 
2. Podmiot prowadzący rachunki otrzymał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Wezwania 

i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Podmiot prowadzący 
rachunki, w zakresie składania dokumentów określonych w „Procedurze postępowania oraz trybu realizacji 
transakcji w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki REINO CAPITAL S.A., 
ogłoszonego w dniu 29 marca 2019 r., na rzecz Poligo Capital Sp. z o.o., za pośrednictwem Domu Maklerskiego 
Banku Ochrony Środowiska, a w szczególności: 
- ustanowienia blokady Akcji, potwierdzonej świadectwem depozytowym,  
- wystawienia zlecenia sprzedaży Akcji, 
- złożenia zapisu na sprzedaż Akcji na rzecz Poligo Capital Sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Wezwania oraz 

innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Wezwanie, 
- odebrania wyciągu potwierdzającego wpisanie uprzednio złożonego zapisu na sprzedaż Akcji do rejestru 

prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
3. Instrukcje, o których mowa powyżej zostały wydane przez osobę/osoby należycie umocowaną/e do 

reprezentowania Klienta. 

4. Podmiot prowadzący rachunki ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem 
zapisu na sprzedaż Akcji w imieniu Klienta, związane w szczególności z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez 
Podmiot prowadzący rachunki, brakiem umocowania osoby/osób składających instrukcje, o których mowa powyżej 
lub brakiem umocowania Podmiotu prowadzącego rachunki do działania w imieniu Klienta. 

 
Jednocześnie oświadczamy, że Podmiot prowadzący rachunki upoważnia do działania w swoim imieniu w zakresie 
wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia: 
 

Imię i Nazwisko: ______________________________________________________________________________ 
 
Adres zamieszkania:___________________________________________________________________________ 
 
Seria i nr dowodu tożsamości:____________________________________________ 

 
 
 

W imieniu Podmiotu prowadzącego rachunki: 
 
 

_________________________________________________________ 
(podpis, imię i nazwisko, stanowisko) 

 

 

_________________________________________________________ 
(podpis, imię i nazwisko, stanowisko) 

 


