ZLECENIE (OFERTA) SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTRIM S.A.
W związku z ogłoszeniem w dniu 2 lipca 2018 roku przez spółkę Karswell Limited („Podmiot Nabywający Akcje”),
za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A., zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Elektrim
S.A. („Akcje Nabywane”), składam niniejszym względem Podmiotu Nabywającego Akcje:
1.

zlecenie (ofertę) sprzedaży posiadanych przeze mnie Akcji Nabywanych:

Nazwisko / Nazwa:
Imię / cd. Nazwy:
Adres / Siedziba:
PESEL/LEI:
Osoby upoważnione do działania w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko, nr i seria dok. tożsamości): działających
w imieniu osoby prawnej

Liczba Akcji:
Słownie:
Kod KDPW:

PLELTIM00013

Cena jednej Akcji Nabywanej: 14,00 zł (czternaście złotych, 00/100)
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:
nr rachunku papierów wartościowych:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. zapoznałem/am się z treścią Zaproszenia i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania od
Akcjonariuszy Akcji Nabywanych.
2. Akcje Nabywane oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz
osób trzecich,
3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
potwierdzające dokonanie blokady Akcji Nabywanych i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia
instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami
Zaproszenia,
4. wyrażam zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą zawodową Podmiotowi Nabywającemu Akcje i
upoważniam Podmiot Nabywający Akcje do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową,
5. Oświadczam, że jestem świadom/ma, że moje dane osobowe będą przetwarzane 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 (dalej „RODO”) w zakresie niezbędnym do realizacji zapisu. Oświadczam,
że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że administratorem
moich danych osobowych jest Podmiot Nabywający Akcje oraz podmiot przyjmujący zapis („Przyjmujący
Zapis”). Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podmiot Nabywający Akcje oraz
Przyjmujący Zapis w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), w tym Przyjmujący Zapis w zakresie: a) wykonywania obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29
lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) i przepisach wskazanych w tej
ustawie; b) związanych z wykonywaniem obowiązków raportowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r.; c) wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez odpowiednio Podmiot Nabywający Akcje oraz Przyjmującego Zapis (art. 6 ust.
1 lit. f RODO), w szczególności w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych. Podanie danych
osobowych przez składającego zlecenie (ofertę) jest warunkiem realizacji zlecenia (oferty), wynika z realizacji
obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww.

6.

7.
8.

prawnie uzasadnionych interesów Podmiotu Nabywającego Akcje. Odbiorcami danych osobowych
składającego zlecenie (ofertę) są podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zlecenia
(oferty), w tym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., podmioty prowadzące rachunki papierów
wartościowych składającego zlecenie (ofertę), podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych
tajemnicą zawodową wskazane w Ustawie o obrocie oraz wskazane w innych przepisach prawa, podmiot
przechowujący dokumenty oraz usługi doradcze (np. prawne). Dane osobowe składającego zlecenie (ofertę)
będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny
dla realizacji przez Podmiot Nabywający Akcje oraz Przyjmującego Zapis prawnie uzasadnionych interesów
odpowiednio Podmiotu Nabywającego Akcje lub Przyjmującego Zapis. Składającemu zlecenie (ofertę)
przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na
zasadach wskazanych w art. 15 RODO, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO, prawo
do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) na zasadach wskazanych w
art. 17 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w
art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO, prawo
do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W
przypadku, gdy zlecenia (oferty) są składane za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela źródłem
pozyskania danych są te osoby. Zakresem przetwarzanych danych osobowych są dane wskazane w niniejszym
formularzu.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie mającymi zastosowanie przepisami
prawa, w szczególności przez Podmiot Nabywający Akcje lub firmę inwestycyjną przyjmującą Ofertę Sprzedaży
Akcji Nabywanych oraz przez inne podmioty, którym Podmiot Nabywający Akcje lub firma inwestycyjna
przyjmująca Ofertę Sprzedaży Akcji Nabywanych powierzy przetwarzanie danych osobowych, dla celów
realizacji Oferty Sprzedaży Akcji Nabywanych oraz wykonania obowiązków z nią związanych; oświadczam, iż
zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu, uaktualniania oraz sprostowania moich danych osobowych,
wyrażam zgodę na przekazywanie Podmiotowi Nabywającemu Akcje przez firmę inwestycyjną, przyjmującą
Ofertę Sprzedaży Akcji Nabywanych, danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji
związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą Sprzedaży Akcji Nabywanych.
Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszym zleceniu (ofercie) sprzedaży Akcji Nabywanych.

Podpis klienta

Podpis i pieczęć pracownika podmiotu prowadzącego
rachunek papierów wartościowych osoby składającej
zlecenie (ofertę) sprzedaży Akcji Nabywanych
poświadczającego prawdziwość jej podpisu (w przypadku
składania zlecenia (oferty) sprzedaży Akcji Nabywanych
drogą korespondencyjną)

Data oraz podpis i pieczęć pracownika
przyjmującego zlecenie (ofertę)
sprzedaży Akcji Nabywanych

