
     Wezwanie – Stopklatka S.A. 
Załącznik nr 3 

ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI STOPKLATKA SA 
NA RZECZ KINO POLSKA TV SA 

 

Niniejszy dokument stanowi nieodwołalny zapis na sprzedaż akcji na okaziciela spółki Stopklatka S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN 

(PLSTPKL00012), (dalej „Akcje), na rzecz Kino Polska TV SA w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, 

ogłoszonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 11 października 2019 roku (dalej: 

„Wezwanie”). 
 

Dane właściciela Akcji: 

Imię i Nazwisko/Nazwa ________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania/Siedziba ___________________________________________________________________ 

      (ulica, kod, miejscowość) 

Adres korespondencyjny:.______________________________________________________________________ 

(jeżeli jest inny niż podany powyżej - ulica, kod, miejscowość) 

Rodzaj osoby *           Numer identyfikacyjny**    

* 1- krajowa osoba fizyczna, 2- krajowa osoba prawna, 3- zagraniczna osoba fizyczna, 4- zagraniczna osoba prawna, 5- podmiot nie 

posiadający osobowości prawnej 

** w zależności od rodzaju osoby: 1- PESEL, 2- REGON, 3- numer paszportu, 4,5- numer właściwego rejestru 

Dane pełnomocnika/reprezentanta: 

Imię i Nazwisko/Nazwa ________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania/Siedziba ___________________________________________________________________ 

      (ulica, kod, miejscowość) 

Rodzaj osoby *           Numer identyfikacyjny**    

* 1- krajowa osoba fizyczna, 2- krajowa osoba prawna, 3- zagraniczna osoba fizyczna, 4- zagraniczna osoba prawna, 5- podmiot nie 

posiadający osobowości prawnej 

** w zależności od rodzaju osoby: 1- PESEL, 2- REGON, 3- numer paszportu, 4,5- numer właściwego rejestru 

Cena jednej Akcji: 6,20 zł 

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży:   
 

Słownie liczba Akcji: ___________________________________________________________________________ 

Numer rachunku papierów wartościowych: _________________________________________________________ 
 

Kod LEI: ____________________________________________________________________________________ 

Data ważności kodu LEI: _______________________________________________________________________ 
 

Informacje dotyczące biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza lub deponenta, na którego koncie 
w KDPW Akcje są zdeponowane (zgodnie z załączonym świadectwem depozytowym): 

Nazwa biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza/deponenta ______________________________________ 

Nr konta KDPW ww. podmiotu, na którym Akcje są zdeponowane:               
 
Informacje dotyczące biura/domu maklerskiego, w którym zostało złożone nieodwołalne zlecenie sprzedaży 
Akcji (dotyczy Klienta Banku Depozytariusza lub deponenta):  

Nazwa biura/domu maklerskiego _________________________________________________________________ 

Nr konta KDPW ww podmiotu, przez które zostanie dokonana transakcja    

  



 

Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/-am się z treścią Wezwania i akceptuję warunki w nim określone. 
2. Złożyłem/-am w domu/biurze maklerskim nieodwołane zlecenie zbycia Akcji w ramach Wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż Akcji Stopklatka SA. 
3. jestem świadomy ryzyka inwestycyjnego wynikającego z inwestycji w Akcje, w tym ryzyka utraty części lub całości 

zainwestowanego kapitału,  
4. Oferowane do sprzedaży Akcje nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. 
5. Akceptuję fakt, że ani Spółka ani Dom Maklerski BOŚ S.A. nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego 

związanego ze sprzedażą Akcji w ramach Wezwania. 
6. Zostałem/-am poinformowany/-a i wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji 

zostały przekazane na mój rachunek pieniężny powiązany z rachunkiem papierów wartościowych na którym zdeponowane są 
Akcje. 

7. Zostałem/-am poinformoway/-a, iż administratorem danych zawartych w zapisie jest Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą 
w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa („Administrator”). 

8. Zostałem/-am poinformowany/-a , że podanie danych zwartych w zapisie jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zapisu 
w ramach Wezwania. 

9. Otrzymałem/-am informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem  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). 

10. Wyrażam zgodę na przekazanie danych zawartych w niniejszym zapisie i zapisu do Wzywającego i upoważnia Dom Maklerski 
BOŚ SA oraz Wzywającego do otrzymania informacji zawartych w niniejszym zapisie. 

__________________________________ ___________________________________ 
data i podpis Klienta  Data, godzina, pieczęć imienna, podpis pracownika DM BOŚ SA 

 
 
 
_______________________________________ 

 

______________________________________________ 

(ewentualne poświadczenie podpisu przez pracownika domu 
maklerskiego/banku wystawiającego świadectwo – jeśli zapis przesyłany 
będzie pocztą lub kurierem) 

                       
pieczęć adresowa DM BOŚ SA 

 

 
Szczegółowe informacje w zakresie wysokości pobieranych opłat i prowizji od osób zapisujących się na sprzedaż Akcji Stopklatka 
SA zostały określone w treści ogłoszonego Wezwania. 
 


