Procedura odpowiedzi na Wezwanie
Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje,
powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych:
•

dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia
transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz

•

nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z terminem do dnia
dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

•

W Punktach Obsługi Klienta, wymienionych pod linkiem, w okresie trwania
Wezwania powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na
sprzedaż

Akcji, którego

wzór będzie dostępny w POK (po

jednym

dla

odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w POK
oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych akcjonariusza.
•

Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego nie dotyczy sytuacji, gdy zapis
jest składany w Podmiocie Pośredniczącym, który prowadzi rachunek inwestycyjny
dla danej osoby/podmiotu składającego zapis.

•

Zapis może być złożony również w formie elektronicznej lub telefonicznie w firmie
inwestycyjnej wskazanej w zdaniu poprzednim, o ile jest to zgodne z regulacjami tej
firmy inwestycyjnej i posiada ona odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w
formie pisemnej na podstawie otrzymanego w formie elektronicznej lub telefonicznie
zapisu.

•

Zapis w formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożony w godzinach
określonych w regulaminach firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, przy czym

ostatniego dnia przyjmowania zapisów, zapisy takie będą przyjmowane do godz.
17.00 czasu warszawskiego.
Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi
wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji
inwestycyjnych.
W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów
udostępnionymi

przez

Podmioty

Pośredniczące.

Koszty rozliczeń
Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty
i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane
z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji
w ramach Wezwania.
Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich
rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.
Wzywający, Nabywający ani Podmioty Pośredniczące nie będą odpowiedzialni za zwrot
kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli
ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na
sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub
zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych
w Wezwaniu.

