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OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI INTROL S.A. 

 

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”) zostaje złożony w związku z ofertą zakupu akcji spółki Introl S.A. w celu umorzenia („Oferta”), 
ogłoszoną w dniu 11 marca 2020 roku przez Introl S.A. (Oferent) i pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę. 
Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest skierowana do Introl S.A. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest Introl S.A.  

 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa: 

Adres zamieszkania/Siedziba: 

 Ulica, nr domu, nr lokalu:  

 

 Kod pocztowy: -     Miejscowość: 

 nr telefonu:  

PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny: 

 

Status prawny: 

osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

rezydent     nierezydent 

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: akcje zwykłe na okaziciela spółki Introl S.A., kod ISIN PLINTRL00013 

Liczba akcji oferowanych do sprzedaży 

 

Cena jednej akcji: 2,30 zł. 
 

Podmiot przechowujący akcje oferowane do sprzedaży 
 

 Nazwa:    
 

 Nr konta KDPW, na którym zdeponowane są akcje: 

 

Oświadczenia składającej/go zapis: 

1. zapoznałem się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji spółki Introl S.A. od Akcjonariuszy, w tym 

cenę oraz termin zapłaty za Akcje nabyte przez Oferenta oraz zasady redukcji, 

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

3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie 
blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów 
wartościowych zgodnie z warunkami  Oferty, 

4. wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na mój rachunek pieniężny w 
podmiocie, który wystawił świadectwo depozytowe, 

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Oferty Sprzedaży Akcji oraz przyjmuję 
do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 
27, 43-300 Bielsko-Biała, przetwarzanie danych jest niezbędne w celu i w zakresie realizacji przedmiotowej Oferty Sprzedaży Akcji oraz 
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Dom Maklerski BDM S.A. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych 
umów, dane osobowe przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia realizacji czynności wykonywanych na podstawie 
przedmiotowej Oferty Sprzedaży Akcji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i/lub przez okres do czasu wypełnienia przez Dom Maklerski BDM S.A. obowiązków prawnych na 
nim ciążących, 

6. zapoznałem się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w DM BDM S.A. Zostałem również poinformowany, o dobrowolności 
podania swoich danych osobowych i prawie wglądu do nich jak również ich poprawiania oraz, że przetwarzanie danych osobowych przez 
DM BDM S.A. jest niezbędne w celu wykonywania czynności na podstawie przedmiotowej Oferty Sprzedaży Akcji,  

7. wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych ze złożoną przeze 
mnie ofertą, przez Dom Maklerski BDM S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Sprzedaży Akcji, 

8. jako osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oświadczam, iż: 
a) � działam w imieniu własnym, 
b) � działam w imieniu beneficjenta rzeczywistego, tj: imię:…………………nazwisko: ……………..…..…… obywatelstwo:……………. 
PESEL (lub data urodzenia) ………….………..…………. państwo urodzenia: …………………….……..………typ dokumentu tożsamości:    
DO    PA    seria i numer:………..………………………….…adres zamieszkania: ………………………………  
W przypadku gdy Oferta Sprzedaży Akcji Introl S.A. jest składana przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej – wówczas reprezentujący w/w podmioty zobowiązani są wypełnić załącznik do niniejszej Oferty Sprzedaży Akcji 
Introl S.A.  
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Dom Maklerski BDM S.A. oświadcza, iż przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 

2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą 

do dnia rozliczenia Oferty albo do dnia odwołania Oferty przez Oferenta. 
 

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji. 

 
 

 

  

 

 

 

 

                  (data i godzina złożenia zapisu) 

 

 

 

 
   (podpis osoby zapisującej się na sprzedaż akcji)      (podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zapis) 

 

 

Załącznik: OŚWIADCZENIE - Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 


