SANTANDER BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 262/2021
z dnia 06 maja 2021 r.

w sprawie:

określenia szczególnego trybu obsługi oferty akcji zwykłych spółki Pepco
Group N.V. oferowanych Inwestorom Detalicznym w ramach oferty
publicznej oraz odstąpienia od pobierania prowizji od zleceń kupna akcji
spółki Pepco Group N.V. na specjalnej sesji GPW niezależnie od sposobu
złożenia zlecenia.

Działając na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Zarządu Banku nr 4/2001 z dnia 14 czerwca 2001 r.,
w sprawie upoważnień dla członków Zarządu Banku z późn. zm. zarządza się, co następuje:
1.

2.

3.

4.

§1
Wszelkie informacje dotyczące oferty publicznej akcji zwykłych spółki Pepco Group N.V.
(odpowiednio „Oferta”, „Akcje Oferowane”, „Spółka”) oraz warunki jej
przeprowadzenia są zamieszczone w prospekcie („Prospekt”), opublikowanym na stronie
internetowej Spółki (www.pepcogroup.eu), który jest jedynym prawnie wiążącym
dokumentem dotyczącym oferty. Prospekt został zatwierdzony przez holenderską Komisję
ds. Rynków Finansowych (Stichting Autoriteit Financiële Markten, „AFM”) w dniu 5 maja
2021 r. oraz notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) i Europejskiemu
Urzędowi Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”)
Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Santander BM w
trybie określonym w niniejszym zarządzeniu są Inwestorzy Detaliczni w rozumieniu
Prospektu, będący Klientami Santander BM, dla których Santander BM świadczy usługi
maklerskie, w tym prowadzi rachunek papierów wartościowych na podstawie umowy
maklerskiej oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander BM.
Santander BM w wykonaniu obowiązku wskazanego w art. 23 ust. 3a Rozporządzenia
Prospektowego, informuje iż możliwe jest opublikowanie suplementu do Prospektu, który
w takim przypadku zostanie opublikowany w ten sam sposób, w jaki został opublikowany
Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez AFM. W takim przypadku ze strony
Santander BM inwestorom zostanie udzielona pomoc w wycofaniu zgody na nabycie lub
subskrypcję papierów wartościowych wyrażonej przed publikacją suplementu.
Wszystkie przydzielone Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów
wartościowych Klienta, z którego złożony był zapis.

§2
1. Santander BM przyjmuje składane osobiście oraz za pośrednictwem telefonu i sieci
Internet:
1) zapisy na Akcje Oferowane („Zapis”),

2) oświadczenia o wycofaniu (odwołaniu) zapisu na Akcje Oferowane w przypadkach
określonych w Prospekcie, składane na formularzu „Dyspozycja odwołania zapisu”
(Dyspozycja odwołania).
2. Zapisy składane osobiście, przyjmowane są w uprawnionych Punktach Usług Maklerskich
Santander BM oraz przez bankierów Departamentu Bankowości Prywatnej – dalej Private
Banking (wykaz tych placówek zamieszczony jest na stronie internetowej
www.santander.pl/inwestor, w zakładce Placówki Santander Bank Polska z dostępem do
usług maklerskich).
3. Santander BM realizuje Zapisy i Dyspozycje odwołania, o których mowa w ust. 1, pod
warunkiem, że:
1) umowa zawarta z Santander BM tak stanowi oraz w przypadku dyspozycji składanych
za pośrednictwem telefonu i sieci Internet pod warunkiem, że Klient zawierając umowę
udzielił Santander BM pełnomocnictwa do składania zapisów w ramach pierwszej
oferty publicznej lub w obrocie pierwotnym,
2) Klient jest uprawniony do złożenia zapisu na Akcje Oferowane zgodnie z zasadami
określonymi w Prospekcie,
3) w przypadku składania Dyspozycji odwołania spełnione zostały łącznie wszystkie
warunki określone w lit. a i b poniżej:
a) w przypadku składania Dyspozycji odwołania, z przyczyn wskazanych w art. 23
ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego tj. publikacji suplementu do Prospektu,
zaistniały przesłanki upoważniające do wycofania zapisu, określone w Prospekcie,
b) Dyspozycja odwołania zawiera imię i nazwisko lub nazwę Klienta, numer rachunku
papierów wartościowych Klienta oraz parametry Zapisu, którego dotyczy
wycofanie.
4. Składane przez Klienta Zapisy i Dyspozycje odwołania nie mogą zawierać żadnych
zastrzeżeń i są nieodwołalne.
§3
1. Klient składając Zapis określa w szczególności liczbę Akcji Oferowanych, a także
potwierdza, że:
a) zapoznał się z treścią Prospektu w języku angielskim oraz podsumowaniem Prospektu
przetłumaczonym na język polski i akceptuje jego brzmienie, jak również brzmienie
statutu Spółki; jest świadomy, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z
Akcjami Oferowanymi może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte
w Prospekcie;
b) akceptuje warunki Oferty, w tym akceptuje zasady przydziału Akcji Oferowanych i
zgadza się na przydzielenie mu Akcji Oferowanych zgodnie z warunkami i zasadami
określonymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji
Oferowanych niż liczba podana w złożonym przez siebie zapisie lub nieprzydzielenie
mu żadnych Akcji Oferowanych;
c) jest świadomy, że żadna osoba trzecia nie została uprawniona do udzielania informacji
lub składania jakichkolwiek oświadczeń o Spółce lub Akcjonariuszach Sprzedających
(za wyłączeniem przypadków określonych w Prospekcie) oraz że jeżeli osoba trzecia
udzieliła takiej informacji lub złożyła takie oświadczenie, to można na tym polegać
wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia Spółki, Akcjonariuszy Sprzedających,
Globalnych Koordynatorów, Agenta Oferującego lub Współprowadzących Księgę
Popytu;
d) oświadcza, iż zgodnie z Prospektem jest osobą uprawnioną do złożenia zapisu i nie jest
osobą amerykańską w rozumieniu Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej
ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. United States Securities Act

of 1933, as amended, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") ("Regulacja
S"), ani nie podlega jakiejkolwiek jurysdykcji, w której złożenie zapisu na Akcje
Oferowane byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajduje się na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki oraz nie działa w imieniu jakiejkolwiek osoby znajdującej się
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i składa zapis na Akcje Oferowane w ramach
„transakcji zagranicznej" (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu
o Regulację S; składając ten zapis, oświadcza, że nie zapisuje się na Akcje Oferowane
w wyniku "działań nakierowanych na sprzedaż" (ang. "directed selling efforts") jak
zdefiniowano w Regulacji S;
e) składa dyspozycję dokonania blokady Akcji Oferowanych w liczbie Akcji
Oferowanych zapisanych na swoim rachunku papierów wartościowych w związku ze
złożeniem przez siebie zapisu w ramach Oferty, od momentu zapisania tych Akcji
Oferowanych na należącym do niego rachunku papierów wartościowych do godziny
7:00 czasu warszawskiego dnia 25 maja 2021 r. lub innego terminu wynikającego z
suplementu lub komunikatu aktualizującego do Prospektu;
f) niniejszym udziela pełnomocnictwa Santander Biuro Maklerskie do niezwłocznego
dokonania, zgodnie z instrukcją Agenta Oferującego, zwrotnego przeniesienia Akcji
Oferowanych w liczbie Akcji Oferowanych zapisanych na jego rachunku papierów
wartościowych w związku ze złożeniem przez niego zapisu w ramach Oferty Akcji
Oferowanych, w przypadku odstąpienia od przeprowadzania sprzedaży Akcji
Oferowanych w ramach Oferty w okresie pomiędzy złożeniem zlecenia sprzedaży Akcji
Oferowanych na rzecz Inwestorów Detalicznych za pośrednictwem systemu GPW a
terminem rozpoczęcia wystawiania pierwszych zleceń rozrachunku celem przeniesienia
Akcji Oferowanych na rachunki papierów wartościowych Inwestorów
Instytucjonalnych lub innym terminem wynikającym z suplementu lub komunikatu
aktualizującego do Prospektu;
g) jest świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym
ryzykiem straty zainwestowanych środków lub ich części oraz że ryzyko to może być
nieadekwatne w odniesieniu do jego wiedzy i doświadczenia.
h) zapoznał się z treścią niniejszego zarządzenia oraz wyraża zgodę na jego brzmienie.
2. Składając Dyspozycje odwołania Klient potwierdza, że:
1) zapoznał się z treścią niniejszego zarządzenia oraz zna warunki realizacji Dyspozycji
odwołania określone w § 2 niniejszego zarządzenia i wyraża zgodę na ich brzmienie,
2) przyjął do wiadomości, że w przypadku zrealizowania Dyspozycji odwołania, zapis
którego ta Dyspozycja dotyczy przestanie wiązać,
3) przyjął do wiadomości, że złożenie Dyspozycji odwołania jest nieodwołalne.
3. Santander BM nie ponosi odpowiedzialności za przydzielenie mniejszej liczby Akcji
Oferowanych niż określona w zapisie lub za nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z
odpowiednimi zapisami Prospektu.
§4
1. Santander BM blokuje środki na opłacenie Zapisu na rachunku Klienta, z którego składany
jest Zapis. Na opłacenie zapisu wykorzystane mogą być jedynie wolne środki finansowe.
W systemie „Inwestor online” środki takie oznaczone są jako „Środki pod wypłatę lub
zlecenia na rynek terminowy”.
2. Środki na opłacenie Zapisu, w wysokości równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych i
Ceny Maksymalnej muszą znajdować się na rachunku Klienta w chwili składania Zapisu.
W przeciwnym wypadku Zapis nie zostanie przyjęty.

3. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących konieczność zwrotu całości lub części
kwoty wpłaconej na opłacenie Zapisu, zwrot ten zostanie dokonany na rachunek pieniężny
służący do obsługi rachunku papierów wartościowych, z którego złożony był Zapis.
§5
1. Zapisy składane za pośrednictwem telefonu przyjmowane będą w terminie składania
zapisów określonym w Prospekcie, z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia zapisy
przyjmowane będę od godz. 09:00, ostatniego dnia do godz. 17:00, oraz z zastrzeżeniem
ust. 3.
2. Dyspozycje odwołania składane za pośrednictwem telefonu przyjmowane będą w
terminach określonych w Prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 i 2, składane za pośrednictwem telefonu na zasadach
przewidzianych dla poszczególnych jednostek Santander BM, określonych w odrębnych
zarządzeniach lub umowach z Klientami, Santander BM przyjmuje, z uwzględnieniem
terminów określonych w Prospekcie, w następujących lokalizacjach:
1) Zespół Contact Center – w dni robocze w godzinach 08:00 – 19:00,
2) Zespół Transakcji Maklerskich – w dni robocze w godzinach pracy tego zespołu,
3) bankierzy Private Banking (dla klientów korzystających z usług bankowości prywatnej)
– w dni robocze w godzinach ich pracy.
§6
Zapisy oraz Dyspozycje odwołania składane za pośrednictwem sieci Internet przyjmowane są
całodobowo w terminach określonych w Prospekcie, , z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia
zapisy przyjmowane będą od godz. 09:00, a ostatniego do godz. 17:00
1.

2.
3.

§7
Zapisy składane osobiście przez Klientów przyjmowane będą w terminie składania
zapisów określonym w Prospekcie, z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia zapisy
przyjmowane będą od godz. 09:00, ostatniego dnia do godz. 17:00, oraz z zastrzeżeniem
ust. 3.
Dyspozycje odwołania składane osobiście przez Klientów przyjmowane będą w terminach
określonych w art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 i 2 składane osobiście przez Klientów przyjmowane
będą, z uwzględnieniem terminów określonych w Prospekcie, w wyznaczonych Punktach
Usług Maklerskich świadczonych w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.
- w dni robocze, w godzinach pracy tych placówek oraz u bankierów Private Banking (dla
klientów korzystających z usług bankowości prywatnej), w godzinach ich pracy, z
uwzględnieniem terminów określonych w Prospekcie.

§8
W przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości składającego Zapis lub
Dyspozycję odwołania lub gdy ich treść jest niekompletna lub zawiera błąd, Santander BM
może odstąpić od ich wykonania.
§9
Santander BM nie pobiera prowizji od zleceń kupna Akcji Oferowanych złożonych na
podstawie Zapisów na specjalną sesję Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na
której nastąpi przydział Akcji Oferowanych, zgodnie z przyjętymi i prawidłowo opłaconymi
Zapisami.

§ 10
1. Zarządzenie wchodzi w życie w pierwszym dniu przyjmowania zapisów określonym
zgodnie z § 5 ust. 1, § 6 oraz § 7 ust. 1, pod warunkiem, że przyjmowanie zapisów
rozpocznie się nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. W przypadku wejścia niniejszego zarządzenia w życie, zarządzenie obowiązuje do dnia
ostatecznego rozliczenia Zapisów włącznie.

Wiceprezes Zarządu Banku
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