Odpowiadając na ogłoszone w dniu 19 kwietnia 2022 roku publiczne wezwanie do sprzedaży
akcji spółki KINO POLSKA TV S.A., kod ISIN: PLKNOPL00014, na rzecz SPI International B.V.
składam nieodwołalny zapis na sprzedaż, oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji po cenie
15,05 zł, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji zgodnie z Wezwaniem
włącznie.
Jednocześnie upoważniam i zobowiązuję Biuro Maklerskie mBanku , do ustanowienia na
rachunku papierów wartościowych właściciela akcji będących przedmiotem zapisu nieodwołalnej
blokady Akcji w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji wskazana w zapisie z datą ważności do dnia
rozliczenia transakcji zgodnie z Wezwaniem albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę
składającą niniejszy zapis oraz do wystawienia zlecenia sprzedaży Akcji w liczbie i po cenie
wskazanej w zapisie oraz dokonania wszystkich innych czynności koniecznych do skutecznego
złożenia zapisu.
SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANIA ZLECENIA DOSTĘPNE BĘDZIE W NASTĘPNYM DNIU
ROBOCZYM NA LIŚCIE ZLECEŃ
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania
się na sprzedaż akcji spółki Kino Polska TV S.A. i akceptuję warunki w nim określone.
2. Jestem świadomy ryzyka inwestycyjnego wynikającego z inwestycji w Akcje, w tym ryzyka
utraty części lub całości zainwestowanego kapitału,
3. Oferowane do sprzedaży Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w
tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.
4. Wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozrachunku transakcji
zostały przekazane na rachunek pieniężny, powiązany z rachunkiem papierów
wartościowych na którym zdeponowane są Akcje.
5. Zawarcie i rozrachunek transakcji sprzedaży Akcji na podstawie złożonego, łącznie z
niniejszym zapisem, zlecenia sprzedaży Akcji nastąpi zgodnie z regulacjami podmiotu
przyjmującego niniejszy zapis oraz zlecenie, z zastrzeżeniem postanowień określonych w
treści Wezwania.
6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że niniejsze zlecenie sprzedaży zostanie
zrealizowane pod warunkiem dokonania blokady Akcji przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, na którym przechowywane są Akcje, w liczbie nie mniejszej niż
liczba Akcji, na które opiewa niniejszy zapis oraz/lub przekazania przez ten podmiot
potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji.
7. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Biuro Maklerskie mBanku danych zawartych w
złożonej przeze mnie Dyspozycji i upoważniam podmiot prowadzący mój rachunek papierów
wartościowych do otrzymania ww. informacji
8. Zostałem/-am poinformowany/-a , że podanie danych zwartych w zapisie jest dobrowolne,
ale konieczne do realizacji zapisu w ramach Wezwania
9. Szczegółowe informacje na temat podejścia mBanku S.A. do ochrony danych osobowych
i RODO znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/rodo/strona-glowna

