
      Wezwanie – Mangata Holding S.A. 
Załącznik nr 4A 

 
............................................................... 
 (Miejscowość, data) 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O  
DLA PODMIOTÓW, PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ BANKU DEPOZYTARIUSZA 

I PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH AKTYWAMI NA ZLECENIE 
 
 
Ja, (My) niżej podpisany(i) ____________________________________________________________ 

imię i nazwisko/nazwa mocodawcy 

niniejszym upoważniam (y) 
 
_________________________________________________________________________________ 

Nazwa Podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych/Nazwa Podmiotu zarządzającego aktywami na rachunku 
papierów wartościowych* 

 

do reprezentowania mnie/naszej firmy w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 
zwykłych na okaziciela spółki Mangata Holding S.A. ogłoszone w dniu 21 października 2019r. i 
skorygowane w dniu 25 października 2019r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
Środowiska SA przez BI 7 sp. z o.o., zwane dalej „Wezwaniem”. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do: 

 zablokowania akcji spółki Mangata Holding S.A., (oznaczonych w KDPW kodem 
PLZTKMA00017), zarejestrowanych na moim/naszym rachunku papierów wartościowych nr 
___________________ prowadzonym przez ______________________________________ na 
okres do dnia rozliczenia transakcji zgodnie z warunkami Wezwania (włącznie), 

 odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na ww. akcje, 

 złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w Wezwaniu,  
z datą ważności do dnia zawarcia transakcji zgodnie z warunkami Wezwania (włącznie), 

 złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż ww. akcji spółki  
Mangata Holding S.A. w Domu Maklerskim BOŚ SA, oraz odebrania wyciągu z rejestru zapisów. 

 
 

_________________________________________ 
data i podpisy osób upoważnionych 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

POWER OF ATTORNEY 
FOR CUSTODIAN BANK AND ASSET MANAGEMENT 

 
I, (We) undersigned below 
_________________________________________________________________________________ 
hereby empower: 
_________________________________________________________________________________ 

to act as a representative of  my/our company in response to the public invitation to sell the shares of  
Mangata Holding S.A.,, on 21th October 2019 and 25th October 2019 through Dom Maklerski BOŚ SA. 
 
This power of attorney includes: 

 authorisation to block shares of Mangata Holding S.A., (code in KDPW PLZTKMA00017) till the 
settlement day of transaction accordance with the term of the public invitation to sell the shares 
(inclusively), that are on my/our company’s deposit account number ______________ in 
__________________________________________ 

 authorisation to collect the depository certificate issued for the shares, 

 authorisation to place the irrevocable sell-order for the shares on conditions set up in the public 
invitation with validity date till execution of transaction accordance with the term of the public 
invitation to sell the shares (inclusively), 

 authorisation to place the depositary certificate and apply for the sale of  shares of Mangata Holding 
S.A. at Dom Maklerski BOŚ SA.  

 
 

_______________________________________________ 
date, and signatures 


