Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 255/2021 z dnia 11 maja 2021 r.

Santander Biuro Maklerskie

Wystawił ___________________ Data_________________

DYSPOZYCJA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
I WPISANIA DO REJESTRU AKCJONARIUSZY

Podmiot wykreślany z rejestru:
Imię, nazwisko/ nazwa: ____________________________________________________________________________
Adres zamieszkania/ siedziby: ______________________________________________________________________
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)*: _____________________________________________________________
PESEL:____________________________________ jeśli brak data urodzenia: __ __ . __ __ . __ __ __ __

(DD-MM-RRRR)

Państwo urodzenia:________________________ Obywatelstwo: ________________________ Rezydent: TAK/ NIE*
NIP: _________________________________ Seria i nr dok. tożsamości/ REGON*: ___________________________
Rodzaj dokumentu tożsamości: dowód osobisty/ paszport / inny dokument*: __________________________________
Numer rachunku bankowego: _______________________________________________________________________

Składający dyspozycję w imieniu wykreślanego z rejestru:
Składający dyspozycję: akcjonariusz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, inne*: ____________________________
Imię, nazwisko: __________________________________________________________________________________
PESEL:____________________________________ jeśli brak data urodzenia: __ __ . __ __ . __ __ __ __

(DD-MM-RRRR)

Państwo urodzenia: ____________________________________ Obywatelstwo: _____________________________
Seria i nr dokumentu tożsamości: ____________________________________________________________________
Rodzaj dokumentu tożsamości: dowód osobisty/ paszport / inny dokument*: __________________________________

Podmiot wpisywany do rejestru:
Imię, nazwisko/ nazwa: ____________________________________________________________________________
Adres zamieszkania/ siedziby: ______________________________________________________________________
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)*: _____________________________________________________________
PESEL:____________________________________ jeśli brak data urodzenia: __ __ . __ __ . __ __ __ __

(DD-MM-RRRR)

Państwo urodzenia:________________________ Obywatelstwo: ________________________ Rezydent: TAK/ NIE*
NIP: _________________________________ Seria i nr dok. tożsamości/REGON*: ___________________________
Rodzaj dokumentu tożsamości: dowód osobisty/ paszport / inny dokument*: __________________________________
Adres mailowy: __________________________________________________________________________________
Podając adres mailowy 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.
Numer rachunku bankowego: _______________________________________________________________________

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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 255/2021 z dnia 11 maja 2021 r.

Składający dyspozycję w imieniu wpisywanego do rejestru:
Składający dyspozycję: akcjonariusz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, inne*: ____________________________
Imię, nazwisko: __________________________________________________________________________________
PESEL:____________________________________ jeśli brak data urodzenia: __ __ . __ __ . __ __ __ __

(DD-MM-RRRR)

Państwo urodzenia: ____________________________________ Obywatelstwo: _____________________________
Seria i nr dokumentu tożsamości: ____________________________________________________________________
Rodzaj dokumentu tożsamości: dowód osobisty/ paszport / inny dokument*: __________________________________

Proszę o przeniesienie następujących instrumentów finansowych oraz dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy
prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie:
Nazwa emitenta: _____________________________________________________________ KRS: _____________
seria, ilość i numery akcji:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
na podstawie: _______________________________________________________________________ zawartej dnia ___________
rodzaj umowy: umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa działu spadku itp.

Do dyspozycji dołączam następujące dokumenty:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1) Klienci wnoszą o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami załączonej umowy.
2) Podmiot wykreślany na podstawie art. 3284 § 3 KSH wyraża zgodę na dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie
z niniejszą dyspozycją, bez konieczności dodatkowego powiadomienia o zamierzonym wpisie osoby, której uprawnienia mają być
wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis.
3) W razie ograniczeń wynikających ze Statutu Spółki, podmiot wykreślany musi dostarczyć dokument potwierdzający, że uzyskał
zgodę emitenta na rozporządzenie akcjami*** albo że rozporządzenie nie wymaga zgody emitenta.

Podpis podmiotu wykreślanego z rejestru: _________________________________

Podpis podmiotu wpisywanego do rejestru: _________________________________

_________________________________

______________________________________________________________

Pieczęć i podpis pracownika

pieczęć Santander Biuro Maklerskiego/ Oddziału Banku

* niepotrzebne skreślić
*** proszę załączyć zgodę emitenta na rozporządzenie akcjami

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.

