
 

 

      Wezwanie – Stopklatka S.A. 

           Załącznik nr 1 
................................................................. 
pieczęć biura/domu maklerskiego/ 
banku depozytariusza 

DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI 

w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki  

Stopklatka S.A. 

W związku z ogłoszeniem w dniu 11 października 2019 roku publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki 

Stopklatka S.A., przez spółkę „Kino Polska TV” SA z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony 

Środowiska SA („Wezwanie”), niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie akcji zwykłych na okaziciela 

zwanych dalej Akcjami: 

 
Imię i nazwisko/Nazwa:   ..................................................................................................................... 

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny): ..................................................................................................................... 

Numer rachunku papierów wartościowych:    .................................................................................................................... 

Kod LEI:  ……………………………………………………………………………………. 

Data ważności kodu LEI:   ……………………………………………………………………………………. 

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

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

Nazwa spółki:    Stopklatka S.A. 

Kod Akcji w KDPW:   PLSTPKL00012 

Liczba Akcji:     

słownie liczba Akcji: ................................................................................................................................ 

Termin ważności blokady:   do dnia rozliczenia transakcji (włącznie) zgodnie z Wezwaniem  

 

Ponadto, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego na powyższą liczbę zablokowanych Akcji.  

___________________________________________________________________________________________________ 

ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI 

w związku z ogłoszeniem publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki  

Stopklatka S.A. 

na rzecz: Kino Polska TV SA 

Niniejszym składam zlecenie sprzedaży powyżej oznaczonych Akcji z limitem 6,20 zł (słownie: sześć złotych dwadzieścia groszy) za 

jedną Akcję, na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Stopklatka S.A. 

ogłoszonym w dniu 11 października 2019 roku na rzecz Kino Polska TV SA. 

 

Data złożenia zlecenia       Data ważności zlecenia 

.............................. 2019 r.    do dnia zawarcia transakcji (włącznie) zgodnie z Wezwaniem  

 

Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam ……..............................................................................................................  
       (nazwa biura, w którym są zablokowane Akcje)  

do przekazania do podmiotu pośredniczącego (DM BOŚ SA), w terminie wskazanym przez DM BOŚ SA informacji o 
liczbie zablokowanych przeze mnie Akcji.  
 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że niniejsze zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem 
dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż wskazanch powyżej Akcji do ostatniego dnia przyjmowania zapisów w DM 
BOŚ SA (podmiocie pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania) zgodnie z Wezwaniem (włącznie). 

 

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

Data i podpis Klienta      Data, pieczęć i podpis przyjmującego 

        zlecenie sprzedaży 


