W związku z ogłoszeniem w dniu 16 maja 2022 zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
spółki Master Pharm S.A. ( dalej Spółka ) kod ISIN: PLMSTPH00016 ( dalej Akcje ) składam
na rzecz Spółki ofertę sprzedaży Akcji po cenie 6,10 zł .
Złożenie niniejszej Oferty Sprzedaży upoważnia i zobowiązuje Biuro Maklerskie mBanku do:
- blokady wskazanych wyżej Akcji na rachunku właściciela papierów wartościowych z terminem
ważności blokady do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW
lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Ogłoszenia lub odstąpienia
od nabycia Akcji w ramach Ogłoszenia
- wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla tych Akcji na rzecz Master Pharm S.A., zgodnie z
warunkami określonymi w Ogłoszeniu
SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANIA ZLECENIA DOSTĘPNE BĘDZIE W NASTĘPNYM DNIU
ROBOCZYM NA LIŚCIE ZLECEŃ
Oświadczam, że:
1. zapoznałem(-am) się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki, w tym, że niniejsza
Oferta Sprzedaży jest ważna do dnia wskazanego w treści Ogłoszenia i do tego dnia nie
może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana, oraz że Oferta Sprzedaży ta
może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia
przez Spółkę mniejszej liczby Akcji niż wskazana w tej ofercie sprzedaży, na warunkach
określonych w Ogłoszeniu, jednak po tej samej cenie jednostkowej.
2. Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży, w liczbie wskazanej w ofercie sprzedaży, zostały
zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia nabycia Akcji
wskazanego w Ogłoszeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia
Akcji poza rynkiem regulowanym na rachunek Spółki.
3. 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 rozliczeniu transakcji
zostały przekazane na mój rachunek pieniężny, powiązany z rachunkiem papierów
wartościowych na którym zdeponowane są Akcje.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Ogłoszeniem przez podmiot
przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do
czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody uniemożliwi złożenie Oferty Sprzedaży.
6. Zostałem poinformowany o sposobie i celu, w jakim podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę
Sprzedaży przetwarza moje dane osobowe, a także o przysługujących mi prawach
związanych z ochroną danych.
7. Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.
8. 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

