Procedura postępowania oraz tryb realizacji transakcji w ramach publicznego
wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu
zorganizowanego akcji spółki („Wezwanie”)
„North Coast” Spółka Akcyjna

za pośrednictwem
Pekao Investment Banking S.A.
ogłoszonego w dniu 27 marca 2020 r.
Używane oznaczenia:
Wzywający 1 – GRUPPO LACTALIS ITALIA S.r.l. z siedzibą w Mediolanie, VIA
FLAVIO GIOIA 8 CAP 20149 ,Mediolan, Włochy
Wzywający 2– Castelli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w
Pruszkowie, ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków
Podmiot nabywający Akcje– Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Olkuska 7: 02-604 Warszawa
Spółka – „North Coast” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie ,ul. 3 Maja 8 ,05-800
Pruszków
GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje – akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy)
każda, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLNRTHC00014, będące przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW
Pekao IB – Pekao Investment Banking S.A.
BM Pekao – Biuro Maklerskie Pekao
BM mBank – Biuro Maklerskie mBank

I.

Informacje ogólne

Termin ogłoszenia Wezwania: ·

27 marca 2020 r.

Cena po jakiej Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje:
14,92 zł (słownie: czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję,
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

17 kwietnia 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

17:00 czasu środkowoeuropejskiego 18

maja 2020 r.
Podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć w ramach Wezwania 834.539 (osiemset
trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) Akcji uprawniających do
wykonywania 834.539 (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć)
głosów na Walnym Zgromadzeniu , co odpowiada 26,07% kapitału zakładowego Spółki i
19,87 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ("Akcje").
Wszystkie wskazane powyżej Akcje są zdematerializowane.

II.

Przyjmowanie zapisów

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji Spółki odbywa się w siedzibie Pekao IB lub drogą
korespondencyjną na adres Pekao IB.
Biuro Maklerskie Pekao będzie przyjmować zapisy we wskazanych
Maklerskich („PUM”)

Punktach Usług

Biuro Maklerskie mBanku będzie przyjmować zapisy od akcjonariuszy, dla których prowadzi
rachunki papierów wartościowych telefonicznie oraz osobiście w centrali biura maklerskiego
w godzinach 08:30-16:00

Akcjonariusze, mający zamiar dokonać zapisu bezpośrednio w siedzibie Pekao IB lub
drogą korespondencyjną na adres Pekao IB powinni:
1. złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym
zapisane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach
Wezwania włącznie (załącznik nr 2A) oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji zgodnie z
warunkami Wezwania (załącznik nr 2B),
2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży
(załącznik nr 1), (obowiązek uzyskania świadectwa depozytowego nie dotyczy
akcjonariuszy, dla których Pekao IB prowadzi rachunek papierów wartościowych, na
którym zarejestrowane są Akcje, będące przedmiotem zapisu),
3. dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w siedzibie Pekao IB składając wymienione poniżej
dokumenty, bądź też wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem,
bądź też złożyć drogą elektroniczną po uzgodnieniu z Podmiotem Pośredniczącym w
zakresie identyfikacji osoby składającej zapis oraz sposobu złożenia takiego zapisu;
uzgodnienie będzie mogło być dokonane e-mailowo lub telefonicznie pod adresem e-mail
WAWSecMiddleOffice@pekaoib.pl i numerem telefonu +48 22 586 23 95
w takim terminie, aby dotarły do Pekao IB najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania
zapisów na sprzedaż akcji do godziny 17:00:
- oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt 2 powyżej (załącznik nr 1),
- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis oraz umocowanie
osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika
podmiotu wydającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w zapisie muszą
być identyczne jak na świadectwie – są to dane właściciela Akcji) (załącznik nr 3),
- oryginał wyciągu z rejestru handlowego potwierdzający umocowanie osób składających
formularz zapisu na sprzedaż Akcji do występowania w imieniu osoby prawnej
(akcjonariusze nie posiadający rachunku papierów wartościowych w Pekao IB),
Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:
Pekao Investment Banking S.A.
ul. Żwirki i Wigury 31
Budynek A
02-091 Warszawa
Koniecznie prosimy o umieszczenie dopisku
„Wezwanie – „North Coast” Spółka Akcyjna”
w lewym górnym rogu koperty

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji za pośrednictwem
Biura Maklerskiego Pekao, powinni:

1.

złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na
którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji
w ramach Wezwania włącznie (załącznik nr 2A) oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji
zgodnie z warunkami Wezwania (załącznik nr 2B),

2.

uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać
(świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia
zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie) (obowiązek uzyskania świadectwa
depozytowego nie dotyczy akcjonariuszy, dla których Biuro Maklerskie Pekao
prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Akcje,
będące przedmiotem zapisu) (Podmiot Pośredniczący dopuszcza przesłanie świadectwa
depozytowego do Podmiotu Pośredniczącego w wersji elektronicznej bezpośrednio
przez podmiot je wystawiający po wcześniejszym uzgodnieniu przez podmiot
wystawiający świadectwo depozytowe z Podmiotem Pośredniczącym);

3.

dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z PUM Biura Maklerskiego Pekao
wskazanym w Załączniku numer 9 (aktualna lista PUM jest zamieszczona na stronie
wskazanej poniżej), poprzez złożenie oryginału świadectwa depozytowego, o którym
mowa w punkcie 2 powyżej bądź poinformowanie o jego przesłaniu w formie
elektronicznej przez podmiot wystawiający do Podmiotu Pośredniczącego i podanie
numeru wystawionego świadectwa depozytowego i nazwy biura/domu
maklerskiego/banku depozytariusza/deponenta wraz z numerem konta KDPW, oraz
podpisanie formularza zapisu, z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia przyjmowania
zapisów- tj. 18 maja (z uwzględnieniem ewentualnego przedłużenia lub skrócenia
terminu przyjmowania zapisów), PUM zakończą przyjmowanie zapisów o godzinie
17:00 czasu środkowoeuropejskiego lub o godzinie zakończenia pracy danego PUM, w
zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej;

Lista PUM jest dostępna na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klientindywidualny/aktualnosci-i-informacje-z-rynku

4.

odebrać wyciąg z rejestru zapisów, będący potwierdzeniem złożenia zapisu.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim
dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne
reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie dla
osób działających w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej (jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu tej osoby nie wynika
bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).
Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis telefonicznie na sprzedaż Akcji za
pośrednictwem Biura maklerskiego mBanku, powinni:

1.
Posiadać akcje zdeponowane na rachunku maklerskim w Biurze maklerskim mBanku
lub rachunku eMakler.
Biuro Maklerskie mBanku będzie przyjmować zapisy od akcjonariuszy, dla których prowadzi
rachunki papierów wartościowych telefonicznie oraz osobiście w centrali biura maklerskiego
w godzinach 08:30-16:00 ul. Wspólna 47/49, 02-684 Warszawa
2. Zadzwonić na infolinię biura maklerskiego 22 697 49 49.
3. W drodze telefonicznej dyspozycji po uprzedniej identyfikacji zgodnej ze standardami
Biura maklerskiego mBanku wykonać poniższe czynności:
a) złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia
transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania) włącznie,
b) złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z datą ważności do
dnia zawarcia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania) włącznie,
c) złożyć zapis na sprzedaż Akcji
Wraz z potwierdzeniem złożenia zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o
przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu.
Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis osobiście na sprzedaż Akcji za
pośrednictwem Biura maklerskiego mBanku, powinni:
1.
Osobiście złożyć dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji w
ramach Wezwania włącznie (załącznik nr 2A) oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji zgodnie z
warunkami Wezwania (załącznik nr 2B),
2.
dokonać zapisu na sprzedaż Akcji.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami przekazanymi
przez Pekao IB pod rygorem nieważności.
Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o
przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu.
Pekao
IB
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
niezrealizowanie
zapisów
korespondencyjnych, które zostaną doręczone po terminie zakończenia przyjmowania
zapisów na sprzedaż Akcji, jak również zapisów nieprawidłowych lub nieczytelnych. W
przypadku zapisu korespondencyjnego, dzień otrzymania dokumentów przez Pekao IB
będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu.
III. Działanie przez pełnomocnika
Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa
(wzór stanowi Załącznik nr 4) sporządzonego w formie pisemnej z podpisem poświadczonym
przez pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza.
Pełnomocnictwo może zostać sporządzone także w formie aktu notarialnego lub z podpisem
poświadczonym notarialnie.
Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

-

-

zablokowania Akcji Spółki na okres do dnia zawarcia transakcji w ramach
Wezwania włącznie oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji na warunkach
określonych w Wezwaniu,
odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
przechowujący Akcje,
złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż tych
Akcji,
odebrania wyciągu z rejestru zapisów.

Pracownicy podmiotów pełniących funkcje banku depozytariusza składający zapisy w
imieniu swoich klientów powinni złożyć podpisane oświadczenie podmiotu pełniącego
funkcje banku depozytariusza, potwierdzające fakt posiadania przez ten podmiot
odpowiedniego umocowania lub instrukcji do złożenia zapisu na Akcje uzyskanej od klienta.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5.
IV.

Weryfikacja świadectw depozytowych oraz potwierdzanie zleceń sprzedaży Akcji

Pekao IB oraz Biuro Maklerskie Pekao zwracają się z prośbą o bieżącą ewidencję świadectw
depozytowych wystawianych przez uprawnione do tego podmioty, co ułatwi weryfikację
dokonanych przez te podmioty blokad Akcji. W celu weryfikacji blokad Akcji Pekao IB oraz
Biuro Maklerskie Pekao będą wysyłać do podmiotów zestawienia klientów (wraz z numerami
świadectw depozytowych), od których przyjęto zapisy (wzór zestawienia stanowi Załącznik 6
do niniejszej procedury). Po sprawdzeniu poprawności zestawienia prosimy o odesłanie go na
podany numer wraz z adnotacją o poprawności lub z adnotacją o niezgodności w
odpowiedniej pozycji zestawienia.
Pekao IB oraz Biuro Maklerskie Pekao zastrzegają sobie prawo do potwierdzania
nieodwołalnych zleceń sprzedaży Akcji poprzez przesłanie zestawienia klientów, od których
przyjęto zapisy (wzór zestawienia stanowi Załącznik 7 do niniejszej procedury), w
szczególności w przypadku składania zapisów przez podmioty prowadzące rachunki papierów
wartościowych, składające zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze.
Po sprawdzeniu poprawności zestawienia prosimy o odesłanie go na podany numer wraz z
adnotacją o poprawności lub z adnotacją o niezgodności w odpowiedniej pozycji zestawienia.
Pekao IB oraz Biuro Maklerskie Pekao zwracają uwagę, że w przypadku braku
potwierdzenia blokady Akcji przez podmiot, na którego koncie w KDPW są one
zdeponowane, zapisy na sprzedaż tych Akcji nie będą realizowane.
V.

Rozliczenie transakcji sprzedaży Akcji

Harmonogram zawarcia oraz rozliczenia transakcji będących wynikiem Wezwania (przy
założeniu, iż termin przyjmowania zapisów określony w Wezwaniu nie ulegnie wydłużeniu
lub skróceniu):

Termin przyjmowania zapisów

Planowana data
zawarcia transakcji

Planowana data
rozliczenia transakcji

Od 17 kwietnia 2020 r.
do 18 maja 2020 r. do 17:00 czasu

20 maja 2020r.

22 maja 2020r.

środkowoeuropejskiego

W dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji, po potwierdzeniu przez biura/domy
maklerskie i banki depozytariusze zestawień świadectw depozytowych, Pekao IB prześle do
biur/domów maklerskich informację o ilości akcji, na jaką powinny być wystawione
brokerskie zlecenia sprzedaży Akcji Spółki (na podstawie przyjętych zapisów, w rozbiciu na
poszczególne identyfikatory kont w KDPW).
Biura/domy maklerskie – członkowie GPW, w dniu zawarcia transakcji zobowiązani są
przekazać na giełdę zlecenia brokerskie sprzedaży akcji na zasadach określonych przez GPW.
Akcje należące do osób, które w związku z Wezwaniem otrzymały świadectwo depozytowe
oraz złożyły zlecenie sprzedaży w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów
wartościowych, na którym znajdują się Akcje Spółki, a nie dokonały zapisów na sprzedaż
tych akcji, powinny zostać odblokowane po upływie terminu blokady.
Biura/domy maklerskie zobowiązane są do rozliczenia finansowego z klientami, którzy
dokonali sprzedaży Akcji Spółki, najpóźniej w dniu rozliczenia finansowego transakcji w
ramach Wezwania.
V.

Dostarczanie świadectw depozytowych drogą elektroniczną

Podmiot Pośredniczący dopuszcza przesłanie świadectwa depozytowego w wersji
elektronicznej bezpośrednio przez podmiot je wystawiający po wcześniejszym uzgodnieniu
tej możliwości przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe z Podmiotem
Pośredniczącym. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych ze sposobem
weryfikacji podpisów dokumentów złożonych w ten sposób prosimy o kontakt e-mailowo lub
telefonicznie pod adresem e-mail WAWSecMiddleOffice@pekaoib.pl i numerem telefonu
+48 22 586 23 95.

Dodatkowe informacje dot. Wezwania oraz trybu składania zapisów można
uzyskać w Pekao Investment Banking SA pod numerem telefonu:
(22) 586 29 99
Załączniki:
1.
2A.
2B.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wzór świadectwa depozytowego.
Dyspozycja blokady akcji.
Zlecenie sprzedaży akcji.
Zapis na sprzedaż akcji.
Wzór pełnomocnictwa.
Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję powiernika.
Wzór zestawienia świadectw depozytowych
Wzór zestawienia zleceń sprzedaży.
Karta Informacyjna
Lista PUM Biura Maklerskiego Pekao

10.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pekao Investment
Banking Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 1

WEZWANIE – „North Coast” S.A.

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

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

(pieczęć biura/domu maklerskiego/
banku depozytariusza)

(miejscowość, data)

......................................................................
(kod biura/domu maklerskiego/
banku depozytariusza w KDPW)

Świadectwo depozytowe nr...........................
wydane w celu umożliwienia Klientowi dokonania zapisu na sprzedaż akcji spółki „North Coast” S.A..
w ramach wezwania ogłoszonego przez GRUPPO LACTALIS ITALIA S.r.l. z siedzibą w Mediolanie,
VIA FLAVIO GIOIA 8 CAP 20149, Włochy oraz Castelli Polska Sp. z o.o. z siedziba w Pruszkowie, ul.
3-go Maja 8, 05-800, w dniu 27 marca 2020 r. za pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A.
.............................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe)

z siedzibą................................................................................................................................
(siedziba podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z adresem)

stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na swoim koncie depozytowym
nr ..................... posiada .............................................................................................
(liczba akcji)

(słownie:...............................................................................................................................................)
akcji zwykłych na okaziciela
spółki „North Coast” S.A.
z siedzibą w Pruszkowie i adresem: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polska
o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczonych kodem PLNRTHC00014
których właścicielem jest.........................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa Klienta)

adres/siedziba..........................................................................................................................
PESEL/REGON...............................................................................................................
Seria i nr dowodu tożsamości ..........................................................................................
Nr rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.....................................................
(właściciela akcji)

Zaświadczamy, że...................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa Klienta)

złożył/a w naszym Banku/Domu Maklerskim dyspozycję blokady akcji do dnia zawarcia transakcji włącznie oraz
zlecenie sprzedaży akcji zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego przez GRUPPO LACTALIS ITALIA S.r.l.
oraz CASTELLI POLSKA SP. Z O. O. w dniu 27 marca 2020 r. i w związku z tym akcje, na które opiewa
niniejsze świadectwo depozytowe nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do dnia zawarcia
transakcji zgodnie z warunkami wezwania włącznie. Jednocześnie potwierdzamy, że ww. akcje nie są obciążone
prawami osób trzecich i nie występują żadne ograniczenia w ich przenoszeniu. Świadectwo depozytowe jest
ważne do dnia zawarcia transakcji włącznie.
*Zlecenie sprzedaży zostało złożone w ..............................................................

................................................................................
(pieczęć i podpis pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe)
*- nie dotyczy klientów Banków Powierników
Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:
Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:

Załącznik Nr 2A

WEZWANIE – „North Coast” S.A.

.................................................................
pieczęć biura/domu maklerskiego/
banku depozytariusza

DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI
w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż
akcji spółki „North Coast” S.A.
na rzecz Lactalis Polska Sp. z o.o.
W związku z ogłoszeniem w dniu 27 marca 2020 r. publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
spółki:

„North Coast” S.A.
na rzecz Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, za
pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A. niniejszym składam dyspozycję zablokowania
posiadanych przeze mnie akcji zwykłych na okaziciela zwanych dalej Akcjami:
Imię i nazwisko/Nazwa:

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

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny):

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

Numer rachunku papierów wartościowych:

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

Nazwa biura /domu maklerskiego/banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane:

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

Nazwa spółki:

„North Coast”S.A.

Kod Akcji w KDPW:

PLNRTHC00014

Liczba Akcji:

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

słownie liczba Akcji: .................................................................................................................................
Termin ważności blokady:

do dnia zawarcia transakcji zgodnie z Wezwaniem włącznie

Ponadto, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego na powyższą liczbę zablokowanych Akcji.

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

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

Data i podpis Klienta

Data, pieczęć i podpis przyjmującego
dyspozycję blokady

Załącznik Nr 2B

WEZWANIE – „North Coast”S.A.

.................................................................
pieczęć biura/domu maklerskiego

ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI
w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

spółki „North Coast” S.A.
na rzecz Lactalis Polska Sp. z o.o.

Niniejszym składam nieodwołalne zlecenie sprzedaży poniżej oznaczonych Akcji z limitem 14,92 zł (słownie:
czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję, na warunkach określonych w publicznym
wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

„North Coast” S.A.

na rzecz spółki Lactalis Polska Sp. z o.o.
ogłoszonym w dniu 27 marca 2020 roku.
Imię i nazwisko/Nazwa:

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

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny):

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

Numer rachunku papierów wartościowych:

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

Nazwa biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane:

............................................................................................................................. ........................................................
Nazwa spółki:

„North Coast” S.A.

Kod Akcji w KDPW:

PLNRTHC00014

Liczba Akcji:

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

słownie liczba Akcji: .................................................................................................................................
Data złożenia zlecenia
....................................... r.

Data ważności zlecenia
do dnia zawarcia transakcji zgodnie z Wezwaniem włącznie

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że niniejsze zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod
warunkiem dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż Akcji w Pekao Investment Banking S.A. lub Biurze
Maklerskim Pekao lub Biurze Maklerskim mBanku do ostatniego dnia przyjmowania zapisów zgodnie z
Wezwaniem włącznie.
.......................................................

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

Data i podpis Klienta

Data, pieczęć i podpis przyjmującego
zlecenie sprzedaży

Załącznik Nr 3

WEZWANIE – „North Coast” S.A.

ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI „North Coast” S.A.
Niniejszy dokument stanowi nieodwołalny zapis na sprzedaż akcji na okaziciela spółki „North Coast” S.A., o wartości
nominalnej 0,20 zł (kod PLNRTHC00014), zwanych dalej Akcjami, na rzecz Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, jako podmiotu nabywającego w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na
sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 27 marca 2020 roku przez GRUPPO LACTALIS ITALIA S.r.l.
oraz CASTELLI POLSKA SP. Z O. O. za pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A.
Status prawny Akcjonariusza:
…………………………………. (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)
…………………………………. (rezydent, nierezydent)

Dane Akcjonariusza :
Imię i Nazwisko/nazwa (w tym forma organizacyjnoprawna)
Adres zamieszkania/adres siedziby:

…………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..……

Dokument tożsamości (w przypadku paszportu dodatkowo
kod kraju):

………………………………………………………………………………………………..……

PESEL (data urodzenia w przypadku braku PESEL) /NIP
(osoba inna niż osoba fizyczna), a w przypadku braku NIP,
państwo rejestracji, inny nr identyfikacyjny (REGON,
KRS,NIP):

……………………………………………………………………………………………...………

Obywatelstwo
Nr telefonu

……………………………………………………………………………………………...………

E-mail (w przypadku, gdy zapis składany przez pełnomocnika
osoby fizycznej)

Dane pełnomocnika/reprezentanta:
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………………….…………..

Adres zamieszkania*:
PESEL(data urodzenia w przypadku braku PESEL):
Dokument tożsamości (w przypadku paszportu dodatkowo
kod kraju)*:

…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………...

Obywatelstwo*
Nr telefonu:
* dotyczy reprezentantów osób fizycznych

Cena jednej Akcji: ……......................................... zł.
Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży ..........................................................................................................................................
Słownie liczba Akcji: ........................................................................................................................................................................
Informacje dotyczące biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza lub deponenta, na którego koncie w KDPW
Akcje są zdeponowane:
Nazwa biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza/deponenta
...........................................................................................................
Nr konta KDPW, na którym Akcje są zdeponowane:
...................................................................................................................................
Nr rachunku na którym Akcje są zdeponowane
(na którym jest ustanowiona blokada Akcji objętych niniejszym zapisem celem odpowiedzi na wezwanie)
Informacje dotyczące biura/domu maklerskiego, w którym zostało złożone nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji
(dotyczy Klienta Banku Depozytariusza lub deponenta):
Nazwa biura/domu maklerskiego ....................................................................................................................................................
Nr konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja ...........................................................................................................

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
1.

Wskazanie administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy i ich przedstawicieli uzyskanych w ramach realizacji wskazanego powyżej
Wezwania jest Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądow ego, pod
numerem KRS 0000149937, NIP 525-22-56-380 („Podmiot Pośredniczący”).
2.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych i inspektora ochrony danych

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować:
1) pisemnie, na adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, lub
2) drogą elektroniczną, na adres e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl.
U administratora danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, Paweł Wielkopolski, z którym można się
skontaktować:
1) pisemnie, na adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, lub
2) telefonicznie pod numerem (22) 586 29 99, lub
3) drogą elektroniczną, na adres e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl.
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym
związanych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.
3.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1)

wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Podmiocie Pośredniczącym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków
nabywania akcji w wyniku tych wezwań, w tym przyjmowania zapisów oraz prowadzenia rejestru zapisów (art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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”);

2)

wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty prowadzące działalność maklerską (art. 6 ust. 1
lit. c RODO), w tym:
a) związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami
finansowymi (w tym wykonywaniem obowiązków raportowych do organu nadzoru) 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 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („MIFIR”);

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Podmiot Pośredniczący (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w
szczególności w celach:
a) powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz
innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, o ile znajdzie to zastosowanie,
b) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywania działalności Podmiotu Pośredniczącego dla celów
przestępczych, w tym przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących podejrzeń i wykrycia przestępstw.
Podanie danych osobowych przez Akcjonariuszy jest warunkiem przyjęcia i realizacji zapisu, wynika z realizacji obowiązków
wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych
interesów Podmiotu Pośredniczącego.
3)

4.

Informacje o odbiorcach danych osobowych Akcjonariuszy i ich przedstawicieli

1)
2)

organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Wezwania, w tym Wzywający, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podmioty przyjmujące zapisy na akcje
oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005
r o obrocie instrumentami finansowymi oraz wskazane w innych przepisach prawa;
podmiot przechowujący dokumenty oraz partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów
informatycznych) oraz usługi doradcze (np. prawne).

3)
4)

5.

Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe Akcjonariuszy i ich przedstawicieli

Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
realizacji przez Administratora uzasadnionych interesów Podmiotu Pośredniczącego.
6.

Prawa Akcjonariusza i ich przedstawicieli, których dotyczą dane osobowe

1)

prawo dostępu do 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. 17 RODO;
prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO;

2)
3)
4)
5)

6)
7)

prawo do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.

Źródło pozyskania danych osobowych

W przypadku, gdy zapisy są składane za pośrednictwem przedstawiciela osoby fizycznej – źródłem pozyskania danych jest ten
przedstawiciel.

Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
„North Coast” S.A. i akceptuję warunki w nim określone.
2. Zapoznałem/zapoznałam się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
3. Oferowane do sprzedaży Akcje nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
4. Wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na mój
rachunek powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym zdeponowane i zablokowane są Akcje będące
przedmiotem niniejszego zapisu.
5. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych zawartych w niniejszym zapisie i formularza zapisu do Pekao Investment
Banking S.A. z siedzibą w Warszawie oraz do Wzywających i upoważniam powyższe podmioty do otrzymania niniejszego
zapisu i informacji w nim zawartych.
6. Kwituję odbiór WYCIĄGU Z REJESTRU ZAPISÓW nr: .................................................................
..........................................................
Podpis osoby zapisującej się
na sprzedaż Akcji

...........................................................................
Data przyjęcia zapisu oraz podpis i
pieczęć pracownika przyjmującego zapis

WYCIĄG Z REJESTRU ZAPISÓW nr: .............................................................................................
Niniejszym Biuro Maklerskie……………………….. potwierdza przyjęcie zapisu na sprzedaż ......................................................
akcji spółki „North Coast” S.A. w związku z ogłoszonym w dniu 27 marca 2020 roku przez Gruppo Lactalis Italia S.r.l. oraz
Castelli Polska Sp. z o.o. publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Jednocześnie Biuro Maklerskie
……….. oświadcza, że w przypadku braku potwierdzenia blokady akcji przez podmiot, na którego koncie w KDPW akcje są
zdeponowane, akcje objęte zapisem nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

..............................................................................
pieczęć podmiotu prowadzącego rejestr zapisów

…………..………….................................................................
podpis i pieczęć pracownika wystawiającego wyciąg

Załącznik Nr 4

WEZWANIE – „North Coast” S.A.

PEŁNOMOCNICTWO
Ja/My, niżej podpisani: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
imię, nazwisko, adres / nazwa, siedziba, adres

………………………………………………………………………………………………
seria i numer dokumentu tożsamości / numer rejestru

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………….…..
imię, nazwisko, adres / nazwa, siedziba, adres

……………………………………………………………………………………….………
seria i numer dokumentu tożsamości / numer rejestru

do wykonania czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na
sprzedaż akcji spółki „North Coast” S.A. ogłoszone przez GRUPPO LACTALIS ITALIA S.r.l. z siedzibą
w Mediolanie, VIA FLAVIO GIOIA 8 CAP 20149 MILANO, Włochy oraz Castelli Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Pruszkowie, ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, w dniu 27 marca 2020 r. za
pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A. („Wezwanie”).
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia rozliczenia transakcji określonego w Wezwaniu włącznie
i obejmuje:






pełnomocnictwo do złożenia dyspozycji blokady obejmującej liczbę
………………. akcji
znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr ………………………………
prowadzonym przez ……………………………………………, na okres do dnia zawarcia transakcji
w ramach Wezwania włącznie,
pełnomocnictwo do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży ww. akcji na rzecz Lactalis
Polska Sp. z o.o. na warunkach określonych w Wezwaniu z datą ważności do dnia zawarcia
transakcji w ramach Wezwania włącznie,
pełnomocnictwo do odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na ww. akcje,
pełnomocnictwo do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż ww. akcji
w …………………….. oraz odebrania wyciągu z rejestru zapisów.

.................................................................
podpis mocodawcy

Potwierdzam autentyczność podpisu:
…………………………………………………………

………………………………………………

Data, pieczęć i podpis pracownika podmiotu prowadzącego
rachunek papierów wartościowych mocodawcy lub notariusza

Pieczęć podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych mocodawcy

Załącznik nr 5

WEZWANIE „North Coast” S.A.

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz Podmiotu prowadzącego rachunki papierów
wartościowych
..................................................................................................................................................................,
(nazwa )
z siedzibą w .....................................................................................................................................
(zwanego dalej Podmiotem prowadzącym rachunki), prowadzącego rachunek papierów
wartościowych dla
...................................................................................................................................................................
(nazwy Klientów według listy akcjonariuszy załącznik nr.......)
Z siedzibą w ................................( adresy według listy akcjonariuszy załącznik nr.......))
(zwanego dalej Klientem), w związku z publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji,
ogłoszonym przez GRUPPO LACTALIS ITALIA S.r.l. oraz Castelli Polska Sp. z o.o. , w dniu 27 marca
2020 r. (zwanym dalej Wezwaniem), którego przedmiotem są akcje zwykłe na okaziciela spółki „North
Coast” S.A., o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, zwane dalej Akcjami, niniejszym oświadczamy,
że:
1. Podmiot prowadzący rachunki jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
2. Podmiot prowadzący rachunki otrzymał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących
przedmiotem Wezwania i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta
prowadzonym przez Podmiot prowadzący rachunki, w zakresie składania dokumentów
określonych w „Procedurze postępowania oraz trybu realizacji transakcji w ramach publicznego
wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji
spółki „North Coast” S.A., ogłoszonego w dniu 27 marca 2020 r. przez GRUPPO LACTALIS
ITALIA S.r.l. oraz Castelli Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A.
(Wezwanie)”, a w szczególności:
- ustanowienia blokady Akcji, potwierdzonej świadectwem depozytowym,
- wystawienia zlecenia sprzedaży Akcji,
- złożenia zapisu na sprzedaż Akcji na rzecz Lactalis Polska Sp. z o.o. w ramach ogłoszonego
Wezwania oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na
Wezwanie,
3. odebrania wyciągu potwierdzającego wpisanie uprzednio złożonego zapisu na sprzedaż Akcji do
rejestru prowadzonego przez Pekao Investment Banking S.A. lub Biuro Maklerskie Pekao lub
Biuro Maklerskie mBanku. Instrukcje, o których mowa powyżej zostały wydane przez osobę/osoby
należycie umocowaną/e do reprezentowania Klienta.
4. Podmiot prowadzący rachunki ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku ze
złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w imieniu Klienta, związane w szczególności z niewłaściwą
identyfikacją Klienta przez Podmiot prowadzący rachunki, brakiem umocowania osoby/osób
składających instrukcje, o których mowa powyżej lub brakiem umocowania Podmiotu
prowadzącego rachunki do działania w imieniu Klienta.
Jednocześnie oświadczamy, że Podmiot prowadzący rachunki upoważnia do działania w swoim
imieniu w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia:
............................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
............................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
...........................................................................................................................................................................................................
(seria i numer dowodu tożsamości)

W imieniu Podmiotu prowadzącego rachunki:
............................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis)
............................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Załącznik nr 6
WEZWANIE – „North Coast” S.A.

Nadawca

Pekao Investment Banking S.A./Biuro Maklerskie Pekao

Odbiorca

Faks/e Pekao IB (22) 586 28 69
-mail: BM Pekao: bm_ZOT@pekao.com.pl
Faks/e
-mail:

Kod KDPW Odbiorcy
ZESTAWIENIE ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH
BĘDĄCYCH PODSTAWĄ ZŁOŻONYCH ZAPISÓW
WEZWANIE – „North Coast” S.A.
Lp

Data zapisu

Imię i nazwisko/Nazwa

Nr identyfikacyjny

Liczba Akcji określona w
świadectwie

Nr świadectwa
depozytowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POTWIERDZENIE *
Potwierdzamy zgodność powyższego zestawienia ze stanem dokonanych przez nas blokad Akcji
.......................................................................................
Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby potwierdzającej

......................................................................
Pieczęć podmiotu potwierdzającego

NIEZGODNOŚĆ *
Informujemy, że osoba figurująca w powyższym zestawieniu pod pozycją ......... nie dokonała blokady wskazanej liczby Akcji / zablokowała liczbę
Akcji mniejszą niż wskazana w zestawieniu (niepotrzebne skreślić).
.........................................................................................
Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby potwierdzającej
* niepotrzebne skreślić

......................................................................
Pieczęć podmiotu potwierdzającego

Załącznik nr 7
Nadawca

WEZWANIE – „North Coast” S.A.
Pekao Investment Banking S.A./ Biuro Maklerskie Pekao/BM Faks/e Pekao IB (22) 586 28 69
mBank
-mail: BM Pekao: bm_ZOT@pekao.com.pl
BM Mbank: Tel: 22 697 49 49

Odbiorca

Faks/e
-mail:

Kod KDPW Odbiorcy
ZESTAWIENIE ZLECEŃ SPRZEDAŻY
BĘDĄCYCH PODSTAWĄ ZŁOŻONYCH ZAPISÓW
WEZWANIE – „North Coast” S.A.
Lp

Data zapisu

Imię i nazwisko/Nazwa

Nr identyfikacyjny

Liczba Akcji określona w zleceniu
sprzedaży Akcji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POTWIERDZENIE *
Potwierdzamy zgodność powyższego zestawienia ze stanem złożonych nieodwołalnych zleceń sprzedaży Akcji
.......................................................................................
Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby potwierdzającej

......................................................................
Pieczęć podmiotu potwierdzającego

NIEZGODNOŚĆ *
Informujemy, że osoba figurująca w powyższym zestawieniu pod pozycją ......... nie złożyła nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji / złożyła
nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na liczbę Akcji mniejszą niż wskazana w zestawieniu (niepotrzebne skreślić).
......................................................................................
Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby potwierdzającej
* niepotrzebne skreślić

......................................................................
Pieczęć podmiotu potwierdzającego

Załącznik nr 8

WEZWANIE – „North Coast” S.A.

Pekao Investment Banking S.A.
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
faks: (22) 586 28 69
Biuro Maklerskie Pekao
ul. Wołoska 18,
02-675 Warszawa,
e-mail: bm_ZOT@pekao.com.pl
Biuro Maklerskie mBank
Ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa,
Tel. 22 697 49 49
........................................................................
(miejscowość, data)

Karta Informacyjna
Nazwa biura/domu maklerskiego/
banku depozytariusza

Adres

Kod uczestnika w KDPW

Imię i nazwisko osoby potwierdzającej
dokonanie blokady akcji, nr telefonu,
nr faksu, na który będzie przekazywane zestawienie
świadectw depozytowych do potwierdzenia

imię i nazwisko

wzór podpisu

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
za przekazanie na Giełdę maklerskiego
zlecenia sprzedaży w trybie nabycia znacznego
pakietu akcji, nr telefonu, nr faksu

imię i nazwisko

wzór podpisu

Adres e - mail do biura/domu maklerskiego/
banku depozytariusza

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

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

(pieczątka i podpis osoby odpowiedzialnej
za przekazane dane)

(pieczęć biura/domu maklerskiego/
banku depozytariusza)

Załącznik nr 9

WEZWANIE – „North Coast” S.A.

Na dzień 15 kwietnia 2020 r Lista PUM jest następująca:

LP

KOD
POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

1

15-443

Białystok

al. Piłsudskiego 11/2

2

42-200

Częstochowa

ul. Kopernika 17/19

3

82-300

Elbląg

ul. Stary Rynek 18a

4

44-100

Gliwice

ul. Berbeckiego 4

5

66-400

Gorzów
Wielkopolski

ul. Fabryczna 12

6

86-300

Grudziądz

ul. Chełmińska 68

7

38-200

Jasło

ul. Kościuszki 33

8

62-800

Kalisz

ul. Śródmiejska 29

9

40-121

Katowice

ul. Chorzowska 1

10

25-301

Kielce

ul. Sienkiewicza 18

11

62-510

Konin

ul. Kosmonautów 14

12

31-072

Kraków

ul. Wielopole 1

13

38-400

Krosno

ul. Powstańców Warszawskich 3

14

64-100

Leszno

ul. Wróblewskiego 6

15

59-300

Lubin

ul. Bankowa 16a

16

20-076

Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 72

17

90-361

Łódź

ul. Piotrkowska 270

18

10-118

Olsztyn

ul. 1 Maja 10

19

45-027

Opole

ul. Osmańczyka 15

20

64-920

Piła

ul. Browarna 21

21

09-400

Płock

ul. Tysiąclecia 10

22

61-807

Poznań

ul. Św. Marcin 52/56

23

37-700

Przemyśl

ul. Mickiewicza 6

24

24-100

Puławy

al. Partyzantów 8

25

26-600

Radom

ul. Piłsudskiego 15

26

35-959

Rzeszów

al. Cieplińskiego 1

27

27-600

Sandomierz

ul. Kościuszki 4

29

76-200

Słupsk

ul. Tuwima 30

30

37-450

Stalowa Wola

al. Jana Pawła II 13

31

70-407

Szczecin

ul. Edmunda Bałuki 11

32

33-100

Tarnów

pl. Kazimierza Wielkiego 3a

33

87-100

Toruń

ul. Grudziądzka 29

34

00-950

Warszawa

pl. Bankowy 2

35

02-675

Warszawa

Ul. Wołoska 18

36

87-800

Włocławek

ul. Zduńska 6/8/12

37

50-079

Wrocław

ul. Ruska 51A

Zwraca się uwagę, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i wymogi sanitarne niezależne od
Biura Maklerskiego możliwe są zmiany w liście PUM.

Załącznik nr 10 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pekao
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych jest Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa (dalej „Pekao IB”).
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować:
a) pisemnie, na adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, lub
b) drogą elektroniczną, na adres e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl.
U administratora danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, Paweł
Wielkopolski, z którym można się skontaktować:
a) pisemnie, na adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, lub
b) telefonicznie pod numerem (22) 586 29 99, lub
c) drogą elektroniczną, na adres e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl.
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
oraz przysługujących prawach z tym związanych, prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych.

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:
a)

b)

c)

wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Pekao IB jako podmiocie
pośredniczącym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów
z 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż
lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz
warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, w tym przyjmowania zapisów
oraz prowadzenia rejestru zapisów (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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”);
wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty
prowadzące działalność maklerską (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym związanych z
wykonywaniem obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie
instrumentami finansowymi (w tym wykonywaniem obowiązków raportowych do
organu nadzoru) i przepisach wskazanych w tej ustawie;
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pekao IB
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:
i) powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed
organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia
oraz obrony przed roszczeniami, o ile znajdzie to zastosowanie,
ii) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywania działalności Pekao IB dla
celów przestępczych, w tym przetwarzania i udostępniania informacji
dotyczących podejrzeń i wykrycia przestępstw.
iii) w celach związanych z wykonaniem procedury dotyczącej obsługi wezwania w
tym wystawiania i potwierdzania świadectw depozytowych, w tym w celach
kontaktowych.

Kategorie danych
osobowych

Odbiorcy danych

Pekao IB przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię,
nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe lub wskazane w formularzu świadectwa
depozytowego oraz formularzach raportowych.
1)
2)

3)

4)

Okres przechowywania
danych

organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Wezwania, w tym
Wzywający, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., podmioty przyjmujące zapisy na akcje oraz
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową
wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi oraz
wskazane w innych przepisach prawa;
podmiot przechowujący dokumenty oraz partnerzy świadczący usługi techniczne (np.
rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych) oraz usługi doradcze (np.
prawne).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionych interesów Pekao IB .

Prawa osoby, której
dane dotyczą

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Źródło pochodzenia
danych osobowych

prawo dostępu do 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. 17 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą lub od osoby dla której wykonywane są
czynności związane z obsługą Wezwania.

