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   ………………………..dnia …………………2014 r. 

 

 ELKOP S.A.  

ul. Józefa Maronia 44 

41-506 Chorzów  

 

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O NABYCIE AKCJI 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ELKOP S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE 

(W RAMACH PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH ELKOP S.A. PROWADZONEGO  

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 5 NWZ Z DNIA 30.10.2014 r.) 

Niniejszy dokument („Wniosek o nabycie akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia oraz 

terminowego złożenia, stanowi ofertę zbycia przez Wnioskodawcę – Akcjonariusza akcji ELKOP S.A.  

z siedzibą w Chorzowie przy ul. Józefa Maronia 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000176582 („Spółka”), w celu ich umorzenia na zasadach określonych w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 30.10.2014 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki 

upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia, opublikowanej w dniu 30.10.2014 

r. raportem bieżącym nr  67/2014.  

 

Przyjmującym ofertę – Adresatem oferty sprzedaży akcji jest ELKOP S.A. w Chorzowie. 

 

1. Akcjonariusz: 

       Imię i Nazwisko / Firma: …………………………………………………....................................................................... 

 

2. Miejsce zamieszkania/siedzib: 

Kod pocztowy .......................................  Miejscowość…………………………………………………………… 

 

Ulica .......................................................... Numer domu ................................ Nr mieszkania………………………… 

 

3. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy/fax):  

 

Kod pocztowy .......................................  

Miejscowość……………………………………………………………………………….. 

 

Ulica .......................................................... ………………Numer domu……………………Nr mieszkania………….….. 
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 Telefon/fax………………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail:……………………………………………………………………………………… 

 

5. PESEL 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 REGON 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)  

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

  

6. Seria numer dokumentu tożsamości 

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

 

7. Osoby zagraniczne:  

numer paszportu …………………………………………………………………………………………………………… albo 

numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej 

a) Imię ………………………………. /Nazwisko ……………………………………………………………………......... 

Numer PESEL/ dokument tożsamości oraz seria i numer 

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

b) Imię …………………. /Nazwisko……………………………………………………………………………..................... 

Numer PESEL/dokument tożsamości oraz seria i numer 

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

9. Forma prawna:  

 

 

10. Status dewizowy: □ rezydent □ nierezydent 

 

11. Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży:  

 

zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela ELKOP S.A. zarejestrowane w Krajowym 

□ osoba fizyczna  

□ osoba prawna 

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
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Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod kodem ISIN PLELKOP00013 

(„Akcje”). 

 

12. Liczba akcji oferowanych do sprzedaży zdeponowanych w podmiocie prowadzącym rachunek 

papierów wartościowych akcjonariusza: 

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

 

13. Cena jednej akcji:  

4,04 zł (cztery złote i cztery grosze). 

 

14. Nazwa i kod uczestnika (podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych 

akcjonariusza) oraz typ i rodzaj konta w KDPW, na którym akcje są zdeponowane:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Informacje dotyczące biura maklerskiego, za pośrednictwem którego dokonana zostanie 

transakcja oraz kod uczestnika w KDPW, przez które dokonana będzie transakcja (wypełnić tylko 

w przypadku, gdy podmiot wykonujący transakcję jest inny niż wyżej wymieniony podmiot 

przechowujący papiery): ………………………………………………………………………………………………………... 

 

16. Numer rachunku papierów wartościowych akcjonariusza:  

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

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z treścią Uchwały nr 5 NWZ ELKOP S.A. z dnia 30.10.2014 r. i akceptuję jej warunki, w szczególności 

zasady nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy, oraz dopuszczalność redukcji ilości akcji nabywanych przez Spółkę, 

Oświadczam, niniejszy Wniosek pozostaje w mocy niezależnie od ewentualnej redukcji zapisów i wyrażam zgodę na 

zbycie w ramach programu skupu akcji własnych ELKOP S.A. również części akcji objętych niniejszym wnioskiem.  

2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, 

3. załączam zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające 

posiadanie przeze mnie akcji ELKOP S.A. w ilości co najmniej objętej niniejszym wnioskiem, 

4. Zobowiązuję się w okresie od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.  w terminie i miejscu wskazanym przez Spółkę 

zawrzeć na podstawie i warunkach wskazanych w Uchwale nr 5 NWZ ELKOP S.A. z dnia 30.10.2014 r. oraz w niniejszym 

Wniosku Umowę sprzedaży akcji na rzecz ELKOP S.A. Termin zawarcia Umowy sprzedaży akcji zostanie wskazany 

przez Spółkę z wyprzedzeniem na co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą zawarcia Umowy sprzedaży akcji 

na mój adres e-mail wskazany w niniejszym wniosku. 

5. Brak mojego stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym przez Spółkę zgodnie z treścią punktu 4 powyżej będzie 

uznawany za wycofanie przeze mnie niniejszego Wniosku oraz zrzeczenie się prawa zbycia akcji ELKOP S.A. na 

warunkach i zasadach określonych Uchwałą nr 5 NWZ ELKOP S.A. z dnia 30.10.2014 r., w takim przypadku niniejszy 

wniosek będzie uznawany za nie złożony. 

6. Brak przeniesienia przeze mnie na rachunek papierów wartościowych ELKOP S.A. akcji objętych niniejszym wnioskiem 
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w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży akcji będzie uznawany za wycofanie przeze mnie 

niniejszego Wniosku oraz zrzeczenie się prawa zbycia akcji ELKOP S.A. na warunkach i zasadach określonych Uchwałą 

nr 5 NWZ ELKOP S.A. z dnia 30.10.2014r. w takim przypadku niniejszy wniosek będzie uznawany za nie złożony. 

7. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, 

w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Zaproszenia, a także o prawie wglądu do moich 

danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania. 

8. Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszym wniosku sprzedaży Akcji. 

9. Zostałem poinformowany, że w przypadku niepotwierdzenia przez podmiot przechowujący papiery wartościowe 

posiadania przeze mnie akcji ELKOP S.A. w ilości objętej niniejszym wnioskiem lub złożenia zlecenia sprzedaży, lub 

stwierdzenia innych braków formalnych w niniejszym wniosku, ELKOP S.A. ma prawo odrzucić niniejszym wniosek.  

O fakcie odrzucenia wniosku ELKOP S.A poinformuje mnie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail wskazany  

w treści Wniosku. 

 

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzam otrzymanie informacji, że: 

1. administratorem danych jest ELKOP SA, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Maronia 44, 

2. dane są zbierane w związku z przeprowadzanym skupem akcji własnych i mogą być wykorzystywane do celów 

związanych z działalnością ELKOP SA, 

3. zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, 

4. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie  

o ochronie danych osobowych, 

5. podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszej oferty, 

 

Załączniki: 

a. zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające posiadanie 

przez akcjonariusza ilości akcji ELKOP S.A. w liczbie co najmniej objętej Wnioskiem,1 

b. Kopia dowodu osobistego lub / oraz odpisu z właściwego rejestru,2 

c.  Wniosek o zmianę sposobu zabezpieczenia3 

d. Odpis pełnomocnictwa4 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………..………… 

Czytelny podpis Wnioskodawcy/Akcjonariusza 

                                                           
1 Obowiązkowy załącznik do Wniosku 
2 Obowiązkowy załącznik do Wniosku 
3 Nie obowiązkowy załącznik do Wniosku 
4 Załącznik obowiązkowy w przypadku działania przez pełnomocnika 


