
Załącznik nr 3 do Procedury postępowania oraz trybu realizacji transakcji w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland 
Real Estate N.V.  ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2019 r. przez Globalworth Holding B.V. za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność 
maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą – Santander Biuro Maklerskie (Wezwanie). 

      Wezwanie – Globalworth Poland Real Estate N.V. 
          Załącznik nr 3 

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

(pieczęć biura/domu maklerskiego)      ( miejscowość, data) 

 
....................................................................... 
          (kod biura/domu maklerskiego w KDPW) 

 
 

Świadectwo depozytowe nr ............................ 
 
wydane w celu umożliwienia Klientowi dokonania zapisu na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate 
N.V. w ramach wezwania ogłoszonego przez Globalworth Holding B.V. w dniu 26 kwietnia 2019 r. za 
pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie 

 
 
............................................................................................................................................................. 
   (nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe)  

 
z siedzibą........................................................................................................................................... 
  (siedziba podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z adresem) 

 
stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na swoim koncie depozytowym 
 

nr   posiada ...........................................................   
           (liczba akcji) 

(słownie:.............................................................................................) akcji zwykłych imiennych spółki 
Globalworth Poland Real Estate N.V. o wartości nominalnej 1,00 EUR każda, oznaczonych kodem 
NL0012235980 
 
których właścicielem jest......................................................................................................... 
      (imię i nazwisko/nazwa Klienta) 

 
adres/siedziba.......................................................................................................................... 
 
PESEL/REGON.......................................................................................................................... 
 
Seria i nr dowodu tożsamości........................................................................................................ 
 
Nr rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego ................ ..................................... 
                                       (właściciela akcji) 

Zaświadczamy, że................................................................................................................ 
     (imię i nazwisko/nazwa Klienta) 

 
złożył/-a w naszym Domu Maklerskim/Biurze Maklerskim dyspozycję blokady ww. akcji do dnia  
zawarcia transakcji włącznie oraz zlecenie sprzedaży akcji zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego w dniu 26 
kwietnia 2019 r. i w związku z tym akcje, na które opiewa niniejsze świadectwo depozytowe, nie mogą być 
przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do dnia zawarcia transakcji zgodnie z Wezwaniem włącznie, z 
wyjątkiem sprzedaży akcji na rzecz Globalworth Holding B.V. Jednocześnie potwierdzamy, że ww. akcje nie są 
obciążone prawami osób trzecich i nie występują żadne ograniczenia w ich przenoszeniu. Świadectwo depozytowe 
jest ważne do dnia zawarcia transakcji włącznie zgodnie z Wezwaniem. 

 
 

.............................................................................. 
         (pieczęć i podpis pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe) 

 

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:  
 

Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:  
 

 


