CPD S.A.
W ramach
CPD
Warszawie, adres:
ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa
m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII
0000277147
2.637.113,10
ci,
6772286258, reprezentowana
przez
CPD
proponuje nabycie
3.305.886 akcji
ych na okaziciela
oznaczone kodem ISIN PLCELPD00013, Akcje
ych
12,54 %
Niniejsze
realizowane
Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji S

r 3 Nadzwyczajnego
w celu umorzenia.

jest dom maklerski Pekao Investment Banking S.A.
Wigury 31, 02-091 Warszawa Pekao Pekao IB

ul. wirki i

Niniejsze
CPD
sp
jakichkol

rejestracji.

(ang. U.s. securities act of 1933, as amended).

owanie
Akcjonariusze CPD
niniejszego
podatkowej.

.
podatkowych w sprawach
ym Zaproszeniem
Zaproszenie to odpowiada danemu Akcjonariuszowi. Akcjonariusze CPD nie powinni
jako porady inwestycyjnej, prawnej ani

ani
Akcji
wpr
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512

Nadzoru Finansowego
go
73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach
a niniejsze Zaproszenie

przepisach.
Niniejsza

nie stanowi
66 kodeksu cywilnego.

zostanie podane
CPD (www.cpdsa.pl).
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Akcje, Akcje CPD ........................ 26.371.131 akcji;
kodem ISIN PLCELPD00013
Akcje Odkupywane ......................
3.305.886 akcji;
od Akcjonariuszy CPD w ramach
Akcji
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Cena Zakupu ............................... Cena zakupu Akcji Odkupywanych w ramach
CPD
................................ CPD
GPW.............................................
KDPW ..........................................
k.s.h.
1577
KNF ............................................. Komisja Nadzoru Finansowego
Nierezydent .................................
Ustawy Prawo Dewizowe
................

CPD S.A. oznaczone

Warszawie
(DZ.U 2017, poz.
ust. 1 pkt. 2

................................

r 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 28 lutego
2019 r. w sprawie nabycia akcji S
w celu umorzenia
Ustawa o Ofercie ........................ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
Dz.U. z 2018 r. poz. 512
Pekao IB ......................................

przy ul.
-
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Walne Zgromadzenie................... Walne Zgromadzenie CPD S.A.
........................... wszystkich Akcjonariuszy CPD realizowane na podstawie
.......................................... Zarz d CPD S.A.
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1. Podstawa prawna
Zgodnie z
Akcji CPD do dnia 31 stycznia 2021 r.

orzenia i nabycia od
)
870.000,00

8.700.000
e:

)
ustalenia

za jedn Akcj

2. Cena Zakupu
Na podstawie

WZ

Akcji na 13,01

jeden grosz).
Akcji, CPD

Pekao IB zabezpieczenie
Pekao IB w celu rozliczenia

niniejszego Zaprosze

3. Harmonogram
Publikacja dokumentu

.............................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................
Planowana data transakcji ...............................................................................................................................
Planowana data rozliczenia transakcji...........................................................................................................

04.03.2019 r.
11.03.2019 r.
19.03.2019 r.*
21.03.2019 r.
22.03.2019 r.**
22.03.2019 r.**

Pekao IB
*
maklerskim i bankom powierniczym

Zaproszenia

CPD S.A. w KDPW zostanie przekazana domom

CPD
jego

rzed oraz po
.

4

Akcji

Akcjonariusze.

5
Pekao IB
ul.

Pekao IB w Warszawie,
(w dni powszednie, w godzinach 8.30

Pekao IB pod nr. telefonu (22) 586 29 99).
W przypadku
Pekao IB
a
Akcji

A

3.305.886

3.305.886 akcje

3.305.886 Akcje.
4 niniejszego
trzech
Pekao IB.

go Zaproszenia do Sk
po jednym

. Oferty
CPD oraz

3

meru LEI.

dokumenty:
y lub paszport (osoba fizyczna),
odpis
reprezentacji (

Akcji.
(w tym podmiot
. W przypadku, gdy
o depozytowe

dokonanie stosownej blokady Akcji

Akcji w
w Pekao IB do dnia rozliczenia
oraz wystawienia dyspozycji przeniesienia
w/w akcji poza obrotem zorganizowanym lub innego wymaganego do przeniesienia akcji
. Na podstawie tych instrukcji rozliczeniowych dokonane zostanie przeniesienie
Akcji
. Wzory formularzy dyspozycji blokady akcji, transferu akcji oraz
depozytowego zostan
e przez Pekao IB biurom maklerskim i bankom depozytariuszom.
A
Akcji
( Akcje Dodatkowe ),
estr spons
posiadanych Akcji Dodatk
Dodatkowe Akcje
go
nabywanych od danego Akcjonariusza w

wszystkimi
.

W
przez Pekao IB biurom maklerskim i bankom depozytariuszom.

a Akcji Dodatkowych zostanie

y

Pekao Investment Banking S.A.
02-091 Warszawa
tel. +48 22 586 29 99
Koniecznie prosimy o umieszczenie dopisku CPD

ym rogu koperty.

Pekao IB
Pekao IB

6
i inne jednostki organizacyjne
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a.
e.
dyplomatyczn
innym

ponadto odpis

,z

reprezentacji
innym

a) dla
urodzenia,

osobami fizycznymi
data
, a w przypadku paszportu dodatkowo kod kraju, w przypadku
osoby prawne i jednostki organizacyjne
e
ej
nazwisko, numer Pesel lub data urodzenia;
b)
-r
numer KRS, numer NIP,
c)
-n
rejestru lub i
wskazane w pkt a.).
wiony do
udz
Bank depozytariusz
Pekao IB.
P
Pekao IB
w imieniu A

z Pekao IB tj. formularza Oferty

7. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy
W ramach niniejszego
Akcji
ych

CPD

3.305.886

12,54 %

W przypadku, gdy liczba A
Odkupywanych, CPD dokona nabycia wszystkich A
Natomiast w przypadku gdy liczba A
Odkupywanych, liczba A
w
(i) W pierwszym kroku CPD

.
te przez CPD zostanie

Akcj
(26.371.131 Akcje)

em nabycia

riusza
liczbie a
Akcji
danego Akcjonariusza oraz ewentualnych Akcji Dodatkowych na jakie opiewa
Dodatkowe (na akcje
Dodatkowego
a
na potrzeby ustalenia liczby
nabywanych Akcji
Akcjonariusza wska
(ii) W przypadku, gdy
otem nabycia ustalona zgodnie z pkt
liczba Akcji Odkupywanych, nie
wszystkich
Akcji
. Liczba Akcji
A
W przypadku,
5

Akcji, A
Za

nabywane kolejno po

CPD. W przypadku, gdy zgodnie ze zdaniem poprzednim

ustalonego w drodze losowania.
Zaproszenia do

Akcje Odkupywane musz
rejestrowego, zastawu finansowego.

CPD

2(

nia terminu przyjmowania
CPD
Akcjonariuszem a CPD
Informacja o

CPD
CPD Oferty

zostanie ud
Wszystkie Akcje nabywane
CPD w ramach transakcji poza

w ramach niniejszego Zaproszenia
CPD
CPD
jest Pekao IB.

8
CPD w ramach

zostanie przekazana
, KDPW_CCP na podstawie
instrukcji
rozliczeniowych wystawionych przez domy maklerskie / banki na rachunek
lub bankowy Akcjonariusza
,
w kwocie
s
ej iloczyn liczby A
Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu.
,w
tym Pekao IB
Odkupywanych w ramach Zaproszenia
zgodnie
Akcjonariuszami.

9. Umorzenie Akcji

10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
A. Wskazanie Administratora danych osobowych
Administratorami danych osobowych Akcjonariuszy uzyskanych w ramach realizacji niniejszego Zaproszenia do
1)

Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru

2)

0000277147 (dane kontaktowe dla potrzeb
RODO: adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, e-mail: info@cpdsa.pl);
wpisana

pod numerem KRS 0000149937, (dane kontaktowe dla potrzeb RODO: adres: ul. wirki i Wigury 31, 02-091
Warszawa, e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl).
B. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez CPD
1.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
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1)

zawieranych w wyniku

uchylenia dyrekt

zwane: RODO

2)
3)
obrony przed roszczeniami, o ile znajdzie to zastosowanie.
hz

2.
3.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Informacje o odbiorcach danych osobowych Akcjonariuszy

a) Peko
b) organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
c)
Depozyt Pap
Akcjonariuszy;
d)
prawne).
4.
nabycia Akcji w celu umorzenia, oraz po tym dniu przez okres
prawa do przechowywania
5.

ane osobowe

1)
w art. 15 RODO;
2)

lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;

3)

na zasadach
wskazanych w art. 17 RODO;

4)
5)
6)
7)

h 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 (do
Ochrony Danych Osobowych lub do
).

6.
Pekao
C. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Pekao IB
1.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1)
(art. 6 ust. 1 lit. c

, w tym:

a)
b)

instrumentami finansowymi i przepisach wskazanych w tej ustawie;
z
raportowych zgodnie z
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2)

(art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
a)

m

ile znajdzie to zastosowanie,
b)
.
Pekao IB.
2.

Informacje o odbiorcach danych osobowych Akcjonariuszy

a) CPD;
b) organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
c) podmioty
e

, w tym Krajowy

Akcjonariuszy;
d)
29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi oraz wskazane w innych przepisach prawa;
e)
3.
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
dla realizacji przez Pekao IB prawnie

lub
4.

Prawa Akcjonariusz

1)
w art. 15 RODO;
2)

lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;

3)

na zasadach
wskazanych w art. 17 RODO;

4)
5)
6)
7)

h 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.

5.
danych
6.

.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
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Data:
......................................

2

0

1
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-

-

CPD S.A.
CPD

Akcji

Nazwa Domu Maklerskiego

go przez CPD S.A.
CPD S.A. w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia Akcji .

Pekao Investment Banking S.A.

, Nazwisko / Nazwa innego podmiotu
nej/jednostki organizacyjnej
Forma prawna

inny podmiot**

osoba fizyczna

Seria i
jego rodzaj, a w przypadku paszportu dodatkowo kod kraju:

Kod LEI (Legal Entity Indentifier)

Adres e-mail:
:

1.

2.

1.

2.

Akcjonariusza
:

4
Zaproszenia do
szt.
niniejszego dokumentu

Cena Zakupu:

(iloczyn liczby Akcji
)

5. Akcje Dodatkowe - nie
Liczba Akcji Dodatkowych (
ramach
D

Akcji
oferowane
),

szt.

6
(a)
(b)

, w tym informacjami o przetwarzaniu danych osobowych
4
rzeniesienia Akcji na rachunek CPD,

(c)
(d)
(e)

arza,
zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
22 marca 2019
wskazana w pkt 4,
samej cenie jednostkowej,

(f)

CPD S.A. przez Pekao Investment Banking S.A.
S.A. do otrzymywania tych informacji.

Data, miejsce i

Data oraz podpis osoby
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Oferty
Pekao Investment Banking S.A.

