Załącznik nr 5 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 255/2021 z dnia 11 maja 2021 r.

Santander Biuro Maklerskie

Wystawił ___________________ Data_________________

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH AKCJONARIUSZA – REJESTR AKCJONARIUSZY
Aktualne dane akcjonariusza na dzień składania dyspozycji:
Imię i nazwisko/ nazwa: ____________________________________________________________________________
Adres zamieszkania/ siedziby (wymagany, gdy brak KRS): _____________________________________________________
ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj

Adres do doręczeń: _______________________________________________________________________________
ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj

KRS/inny rejestr (nazwa i nr w rejestrze)* (wymagane, jeśli występuje): ___________________________________________
PESEL:_________________________________ jeśli brak - data urodzenia: __ __ . __ __ . __ __ __ __ (DD-MM-RRRR)
Państwo urodzenia:___________________________________________ Obywatelstwo: ________________________
Rezydent Polski: TAK/ NIE*

(pole wymagane)

NIP (wymagany od osoby prawnej): ___________________________________

Seria i nr dok. tożsamości (wymagany od osoby fizycznej, gdy brak nr PESEL):__________________________________________
Rodzaj dok. tożsamości (wymagany, gdy brak PESEL): ________________________________________________________
REGON (wymagany od osoby prawnej): _____________________________________________________________________
Adres mailowy (niewymagany): _________________________________________________________________________
Podając adres mailowy niniejszym wyrażam zgodę na komunikowanie się przez Biuro Maklerskie przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej kierowanej na powyższy adres e-mail we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy.
Udzielenie zgody oznacza, że podany adres e-mail zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy i będzie jawny dla pozostałych
akcjonariuszy danej spółki oraz samej spółki.

Nr telefonu: ______________________________________________________________________________________
Podając numer telefonu niniejszym wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez Biuro Maklerskie we wszystkich sprawach
związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Podany numer będzie służył również do otrzymywania danych dostępowych do
serwisu Rejestr online.

Numer rachunku bankowego (niewymagany): ______________________________________________________________
Dane osoby składającej dyspozycję w imieniu akcjonariusza:
Składający dyspozycję: pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, inne*: _______________________________________
Imię i nazwisko/ nazwa : ___________________________________________________________________________
PESEL: __________________________________ jeśli brak data urodzenia: __ __ . __ __ . __ __ __ __ (DD-MM-RRRR)
Seria i nr dok. tożsamości: _______________________________
Rodzaj dok. tożsamości: paszport / inny dokument*: ______________________________________________________
Dane emitenta, którego instrumenty finansowe akcjonariusz posiada:
Nazwa emitenta: _________________________________________________________________________________
KRS emitenta: ____________________________________ NIP emitenta: ___________________________________
Aktualizacja dotyczy (co uległo zmianie – wpisać poprzednie dane):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Za skutki błędnego wypełnienia formularza odpowiada składający dyspozycję.
*niepotrzebne skreślić

pieczęć i podpis pracownika

pieczęć Santander Biuro Maklerskiego/Oddziału Banku

podpis składającego dyspozycję

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP:
896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.

