Wezwanie do zapisywania sie na sprzedaŜ akcji spółki
TIM S.A. („Wezwanie”)
zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa o ofercie”)
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem
liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego
rodzaju.
Akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda spółki TIM
S.A. z siedzibą w Siechnicach (55-011), ul. E. Kwiatkowskiego 24, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000022407 („Spółka”). Akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem
ISINPLTIM00016 („Akcje”). Jedna Akcja Spółki upowaŜnia do jednego głosu na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz
adres wzywającego
Firma: TIM Spółka Akcyjna
Siedziba: Siechnice
Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz
adres podmiotu nabywającego akcje
Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego wezwania jest
Wzywający.
4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty
elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Podmiot
Pośredniczący”)

Siedziba:

Warszawa, Polska

Adres:

ul. Puławska 15, 02 – 515, Warszawa

Tel.:

(22) 521-80-10

Faks:

(22) 521-78-35

E-mail:

dm@pkobp.pl

5. Liczba głosów, jaka podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku
wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaka zamierza nabyć.
Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania do 2.310.100 (dwa miliony trzysta
dziesięć tysięcy sto) Akcji własnych reprezentujących do 10,0004329% kapitału
zakładowego oraz uprawniających do wykonywania do 10,0004329% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zwraca sie uwagę, Ŝe zgodnie z Art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka
nie wykonuje praw udziałowych z własnych Akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich
zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu
podmiot nabywający akcje zobowiązuje sie nabyć te akcje, i odpowiadającej jej
liczby głosów – jeŜeli została określona.
Minimalna liczba Akcji, po której osiągnięciu Wzywający zobowiązuje sie nabyć Akcje
nie jest określona.
7. Liczba głosów, jaka podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku
wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji.
W wyniku wezwania, podmiot nabywający zamierza osiągnąć łącznie do 2.310.100
(dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy sto) Akcji własnych, uprawniających do
wykonywania do 10,0004329% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.
Zwraca sie uwagę, Ŝe zgodnie z Art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka
nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich
zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez kaŜdy z
podmiotów nabywających akcje – jeŜeli akcje zamierza nabywać więcej niŜ
jeden podmiot.
Nie dotyczy – występuje tylko jeden podmiot nabywający.
9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem.
Cena, po jakiej Wzywający nabędzie akcje własne wynosi 11,10 PLN (słownie:
jedenaście złotych i dziesięć groszy, za jedną Akcję („Cena brutto”).
Wzywający zwraca niniejszym uwagę, Ŝe co do zasady dochód otrzymany z
odpłatnego zbycia akcji przez akcjonariusza będącego osoba fizyczna lub prawna na

rzecz Spółki w celu ich umorzenia, w części przekraczającej koszt ich nabycia,
stanowi przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku
dochodowego od osób prawnych, zgodnie z treścią odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 38
oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 – tekst jednolity, z późn. zm.)
(„u.o.p.d.f”), oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54 z 2000 r., poz. 654 – tekst jednolity, z
późn. zm.) („u.o.p.d.p”). Mając na uwadze regulacje przepisów prawa podatkowego,
Cenę brutto za Akcje mogą otrzymać wyłącznie ci akcjonariusze biorący udział w
Wezwaniu, którzy wykaŜą w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, Ŝe są
podmiotowo lub przedmiotowo zwolnieni, na podstawie obowiązujących przepisów
prawa podatkowego (w szczególności u.o.p.d.f., u.o.p.d.p lub znajdującej
zastosowanie umowy międzynarodowej) z obowiązku zapłaty podatku od dochodów
ze zbycia akcji na rzecz Spółki w celu umorzenia.
Wszyscy pozostali akcjonariusze biorący udział w Wezwaniu, otrzymają Cenę brutto
pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z udziału w zyskach
osób prawnych, w wysokości 19% Ceny brutto. Zastrzega sie, Ŝe w przypadku
akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi stawka podatku moŜe być
odmienna i wynikać z postanowień odpowiedniej umowy międzynarodowej. W takiej
sytuacji Wzywający potraci stawkę podatku wynikającą z postanowień takiej umowy.
Wypłacona przez Wzywającego Cena brutto, pomniejszona o stawkę podatku w
wysokości 19% lub stawkę wynikająca z zastosowania postanowień umowy
międzynarodowej, zwana jest dalej "Cena netto".
Obowiązek wykazania istnienia okoliczności zwalniających akcjonariusza w całości
lub części z obowiązku podatkowego, spoczywać będzie na akcjonariuszu. Z uwagi
na faktyczna niemoŜliwość weryfikacji przez Wzywającego oświadczeń akcjonariuszy
w tym zakresie, Wzywający informuje, Ŝe w przypadku powzięcia jakichkolwiek
wątpliwości, według wyłącznej oceny Wzywającego, Wzywający potraci od Ceny
brutto zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% Ceny brutto (lub według
stawki określonej w umowie międzynarodowej) i wypłaci akcjonariuszowi Cenę netto
za jedna Akcje.
Przekazanie kwoty podatku potraconego z Ceny brutto nastąpi na rachunek
Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, przy ul. śmigrodzkiej 143, 51-130 Wrocław.
Wzywający poda do publicznej wiadomości informacje o dokonaniu zapłaty podatku.
10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie moŜe być niŜsza
cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.
Cena brutto wskazana w pkt 9 spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o
ofercie. Cena brutto, po jakiej Wzywający zobowiązuje sie nabyć Akcje nie jest
niŜsza niŜ średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen waŜonych wolumenem
obrotu Akcji z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, tj. 10,42
(słownie: dziesięć złotych i czterdzieści dwa grosze).
Wzywający ani podmioty od niego zaleŜne, lub wobec niego dominujące nie
nabywały akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.
Wzywający nie jest stroną porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o ofercie.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na
akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków
nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.
Datą ogłoszenia Wezwania jest dzień 31 maja 2010r.
Zapisy na sprzedaŜ Akcji przyjmowane będą od 22 czerwca 2010r. do 5 lipca 2010r.
włącznie.
Termin przyjmowania zapisów na sprzedaŜ Akcji nie ulegnie skróceniu.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.
Nie dotyczy – nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego w rozumieniu art.
4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych.
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.
Nie dotyczy – Wzywający występuje równieŜ jako podmiot nabywający.
14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaka wzywający posiada
wraz z podmiotami dominującymi, podmiotami zaleŜnymi lub podmiotami
będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 ustawy.
Wzywający samodzielnie nie posiada Ŝadnych akcji Spółki.
Wzywający nie jest teŜ stroną zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust.
1 pkt 5 Ustawy o ofercie.
15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaka wzywający zamierza
osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŜnymi po
przeprowadzeniu wezwania.
Po przeprowadzeniu wezwania Wzywający zamierza osiągnąć do 2.310.100 (dwa
miliony trzysta dziesięć tysięcy sto) akcji własnych reprezentujących do
10,0004329% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania
10,0004329% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym
zgodnie z Art. 364 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie moŜe wykonywać
praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub
wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
16. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaka podmiot
nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami
zaleŜnymi.
Nie dotyczy – Wzywający występuje równieŜ jako podmiot nabywający (patrz: pkt
14).

17. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaka podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i
podmiotami zaleŜnymi po przeprowadzeniu wezwania.
Nie dotyczy – Wzywający występuje równieŜ jako podmiot nabywający (patrz: pkt
15).
18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem
nabywającym akcje.
Nie dotyczy – Wzywający występuje równieŜ jako podmiot nabywający.
19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.
Zapisy na sprzedaŜ Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w
następujących Punktach Obsługi Klienta:
MIASTO

KOD POCZTOWY

ULICA

Bełchatów

97-400

ul. Wojska Polskiego 65

Białystok

15-426

Rynek Kościuszki 16

Bydgoszcz

85-005

ul. Gdańska 21

Dębica

39-200

ul. Piłsudskiego 20

Elbląg

82-300

ul.1 Maja 1

Gdańsk

80-958

ul. Okopowa 3

Gdynia

81-354

ul. Wójta Radtkego 53

Gorzów
Wielkopolski

66-400

ul. Kosynierów Gdyńskich 79

Jelenia Góra

58-500

ul. Bankowa 19

Katowice

40-009

ul. Warszawska 7

Koszalin

75-841

ul. Jana Pawła II 23/25

MIASTO

KOD POCZTOWY

ULICA

Kraków (1)

30-942

ul. Wielopole 19-21

Kraków (2)

31-934

ul. Oś. Centrum-E 13

Kutno

99-300

Pl. Wolności 8/9

Legnica

59-220

Pl. Klasztorny 1

Lublin

20-002

Krakowskie Przedmieście 14

Łódź

92-332

ul. Piłsudskiego 153

Olsztyn

10-541

ul. Dąbrowszczaków 30

Opole

45-064

ul. Damrota 2a

Płock

09-400

ul. Tumska 20c

Poznań

60-914

Plac Wolności 3

Puławy

24-100

ul. Partyzantów 3

Racibórz

47-400

ul. Pracy 21

Rybnik

44-200

ul. Jadwigi i Feliksa Białych 3

Rzeszów

35-959

ul. 3-go Maja 23

Słupsk

76-200

ul. 11 Listopada 2

Sosnowiec

41-200

ul. Kilińskiego 20

Suwałki

16-400

ul. Noniewicza 89

Szczecin

70-404

Al. Niepodległości 40

Toruń

87-100

ul. Szeroka 14/16

MIASTO

KOD POCZTOWY

ULICA

Wałbrzych

58-300

Rynek 23

Warszawa (2)

00-010

ul. Sienkiewicza 12/14

Warszawa (1)

02-515

ul. Puławska 15

Wrocław

50-102

Rynek 33

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał
w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.
Transakcja, w wyniku której nastąpi nabycie Akcji od osób, które odpowiedziały na
Wezwanie będzie miała miejsce trzeciego dnia roboczego po zakończeniu terminu
przyjmowania zapisów, tj. 8 lipca 2010r. Rozliczenie transakcji, o której mowa
powyŜej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zawarcia.
21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niŜ
zdematerializowane.
Nie dotyczy – wszystkie Akcje zostały zdematerializowane.
22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za
nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu
zamiany, a takŜe określenie przypadków, w których parytet ten moŜe ulec
zmianie.
Nie dotyczy – wezwanie dotyczy wyłącznie sprzedaŜy akcji.
23. Tryb i sposób dokonania zamiany
Nie dotyczy (patrz: pkt 22).
24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zaleŜnym
wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji
albo zaleŜności.
Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy akcji własnych tj. Wzywający jest jednocześnie
emitentem Akcji.
25. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym
albo zaleŜnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech
tej dominacji albo zaleŜności.
Nie dotyczy – Wzywający występuje równieŜ jako podmiot nabywający (patrz: pkt
24).

26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu sie wszystkich
warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu
wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeŜeń wobec nabycia akcji lub
wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycia akcji lub
wskazanie, Ŝe wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się
warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień,
oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych
i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji
udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuŜszego niŜ termin zakończenia
przyjmowania zapisów w ramach wezwania.
Wzywający (Spółka) oświadcza, Ŝe nabycie Akcji nastąpi na podstawie z art. 362 § 1
pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 6/01.09.2008r. z dnia 01.09.2008r. w
sprawie odkupu akcji TIM S.A. celem umorzenia, zmienionej przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie TIM S.A. na mocy Uchwały nr 20/16.06.2009r. podjętej w dniu
16.06.2009r., w następującym brzmieniu:
„Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 396 § 5
Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:
1. UpowaŜnia się Zarząd TIM S.A. do nabycia do dnia 31.12.2010r. do 3.500.000
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem
ich umorzenia, za kwotę nie wyŜszą niŜ 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć
milionów złotych).
2. Zakup akcji własnych przez TIM S.A. zostanie sfinansowany ze środków
zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, który wg stanu na dzień
30.06.2008r. wynosi 69.421.698,94 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów
czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i
dziewięćdziesiąt cztery grosze).
3. UpowaŜnia się Zarząd TIM S.A. do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji
TIM S.A. w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.”.
Ponadto Wzywający informuje, Ŝe od dnia podjęcia uchwały do dnia ogłoszenia
Wezwania nabył 547.000 akcji własnych w celu umorzenia. Skupione akcje zostały
umorzone na mocy Uchwały WZA TIM S.A. podjętej w dniu 16.06.2009r. W
konsekwencji umorzenia ww. akcji, w dniu 14.01.2010r Sąd Rejonowy dla Wrocławia
– Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie na mocy którego
kapitał zakładowy Spółki został obniŜony o 547.000 PLN z kwoty 23.647.000 PLN do
kwoty 23.100.000 PLN.
27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostanie ogłoszone, wskazanie,
czy wzywający przewiduje moŜliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo
nieziszczenia sie zastrzeŜonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim
warunek powinien sie ziścić, nie dłuŜszego niŜ termin zakończenia
przyjmowania zapisów w ramach wezwania.
Nie dotyczy – nie istnieją Ŝadne warunki ogłoszenia wezwania.

28. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są
przedmiotem wezwania.
Wzywający jest emitentem Akcji. Akcje nabywane są celem umorzenia.
29. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki,
której akcje są przedmiotem wezwania.
Nie dotyczy – Wzywający występuje równieŜ jako podmiot nabywający (patrz: pkt
29).
30. Wskazanie moŜliwości odstąpienia od wezwania.
Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeŜeli po jego ogłoszeniu
inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte niniejszym Wezwaniem.
31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia,
zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania.
Wzywający nabędzie akcje w terminie wskazanym w pkt 11 w trybie § 8 ust. 1 pkt 1)
rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 w sprawie wzorów
wezwań do zapisywania sie na sprzedaŜ akcji spółki publicznej, szczegółowego
sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku wezwań
(„Rozporządzenie”), tj. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami
złoŜonymi w terminie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji będzie
mniejsza albo równa wskazanej w wezwaniu, lub nabędzie Akcje w liczbie określonej
w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba Akcji
objętych zapisami złoŜonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od
liczby określonej w wezwaniu.
32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po
zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3
rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji.
JeŜeli powstaną ułamkowe części Akcji po proporcjonalnej redukcji, Akcje te będą
nabywane w kolejności od największych do najmniejszych zapisów na Akcje w
ramach Wezwania, aŜ liczba nabytych Akcji osiągnie 2.310.100.
33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, na jakich
będą nabywane akcje, jeŜeli zostały określone.
Nie dotyczy – akcje będące przedmiotem wezwania są tego samego rodzaju.
34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77
ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji
Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.
Zabezpieczenie stanowią środki pienięŜne zablokowane na rachunkach bankowych
prowadzonych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie
25.665.210 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć

tysięcy dwieście dziesięć złotych). Odblokowanie środków pienięŜnych jest moŜliwe
jedynie w celu rozliczenia transakcji Wezwania lub w przypadku odstąpienia przez
Wzywającego od ogłoszonego Wezwania w wyniku ogłoszenia przez inny podmiot
wezwania dotyczącego tych samych Akcji. Zablokowane środki pienięŜne stanowią
nie mniej niŜ 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania. W dniu
ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia
zostały przekazane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
35. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za właściwe
Pozostałe warunki Wezwania
Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiąŜący dokument zawierający
informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ Akcji.
Wezwanie to jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki.
Akcje przedstawione do sprzedaŜy nie mogą być obciąŜone zastawem ani Ŝadnymi
innymi prawami osób trzecich.
Procedura odpowiedzi na Wezwanie
Akcjonariusze odpowiadający na Wezwanie zobowiązani są do uzyskania z biura
maklerskiego prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych świadectwa
depozytowego potwierdzającego zdeponowanie Akcji, na których sprzedaŜ
akcjonariusze ci zamierzają złoŜyć zapisy („Świadectwo”). Jednocześnie
akcjonariusze zobowiązani są do złoŜenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaŜy Akcji
zdematerializowanych na rzecz Wzywającego. Informacje na temat nieodwołalnego
zlecenia sprzedaŜy tych Akcji powinny zostać dołączone do Świadectwa.
Świadectwo wraz z formularzem zapisu na sprzedaŜ Akcji muszą zostać złoŜone w
jednym z Punktów Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, których lista została
przedstawiona w punkcie 19 powyŜej.
Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach maklerskich, w
których akcjonariusze posiadają rachunki.
Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić przyjmującym
dokument toŜsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne
reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego
rejestru oraz, jeśli nie wynika to z przedłoŜonego odpisu z rejestru, umocowanie do
złoŜenia zapisu.
Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa
oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o
wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem. Formularz zapisu
zawiera treść takiego oświadczenia.

Właściciele Akcji zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o
dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaŜ Akcji
zdematerializowanych do Punktów Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego
wskazanych w punkcie 19 powyŜej.
Właściciele Akcji zdematerializowanych składający zapisy poniosą zwyczajowe
koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące
rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego
oraz z rozliczeniem transakcji sprzedaŜy Akcji zdematerializowanych w ramach
Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami
prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty naleŜnych
prowizji i opłat.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego:

_______________________________

_______________________________

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu

Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Handlu

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

_______________________________

_______________________________

Agnieszka Bujalska – Zastępca Dyrektora
DM PKO BP

Krzysztof Kasiński – Zastępca Dyrektora
DM PKO BP

