Załącznik nr 132 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 602/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Santander Biuro Maklerskie

Wystawił _______________Data________________

PEŁNOMOCNICTWO DO UMOWY MAKLERSKIEJ

  

NUMER UMOWY MAKLERSKIEJ

Nazwa Klienta

z siedzibą w ______________________________________________________________________________________________,
REGON



reprezentowana przez:
_______________________________________________

_______________________________________________
w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usług maklerskich (Umowa maklerska) udziela
Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnionej 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., zwanym dalej: „Biurem Maklerskim”
pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta w związku z wykonywaniem Umowy maklerskiej, a w szczególności do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozporządzania instrumentami finansowymi Klienta, środkami pieniężnymi i innymi aktywami Klienta przechowywanymi w Biurze
Maklerskim, w tym wystawiania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Klienta.
Wykonywania praw wynikających z instrumentów finansowych Klienta, w tym uczestniczenia w walnych zgromadzeniach
akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu oraz innych uprawnień Klienta.
Składania oświadczeń woli i wiedzy, w tym zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta wobec osób trzecich.
Sporządzania dokumentów i ich podpisywania w imieniu Klienta, w tym wypełniania formularzy urzędowych i prywatnych, a w
szczególności wypełniania i podpisywania formularzy Biura Maklerskiego obejmujących Dyspozycje rozszerzające zakres umowy
maklerskiej.
Reprezentowania Klienta wobec uczestników obrotu instrumentami finansowymi oraz innych instytucji i podmiotów z nim
związanych.
Składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Klienta w związku z obrotem pierwotnym lub pierwszą ofertą publiczną, w tym
składania deklaracji zainteresowania nabyciem określonych instrumentów finansowych, składania i odwoływania zapisów na
instrumenty finansowe oraz wykonywania tych zapisów.

Pełnomocnictwo jest pełnomocnictwem rodzajowym i uprawnia
przekraczającym zwykły zarząd.

Biuro Maklerskie do działania w imieniu Klienta w zakresie

Pełnomocnictwo uprawnia Biuro Maklerskie do działania w imieniu Klienta w kraju i za granicą.
Pełnomocnictwo uprawnia Biuro Maklerskie do ujawnienia informacji dotyczących Klienta objętych tajemnicą zawodową.
Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony, nie podlega odwołaniu oraz nie wygasa wraz z wygaśnięciem Umowy
maklerskiej, w tym w szczególności nie wygasa wraz ze śmiercią Klienta, chyba że w związku z wygaśnięciem Umowy maklerskiej
doszło do jej rozliczenia w rozumieniu „Regulaminu świadczenia Usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie”.
Biuro Maklerskie może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony przy czynności dokonywanej w imieniu Klienta.
Biuro Maklerskie wykonując niniejsze pełnomocnictwo działa przez swoich pracowników, może też ustanawiać dalszych
pełnomocników.
Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Dyspozycji wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia Usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie.
Biuro Maklerskie może działać na podstawie niniejszego pełnomocnictwa jedynie w celu wykonania Umowy maklerskiej
zgodnie z jej treścią, a w szczególności zgodnie z treścią Dyspozycji składanych przez Klienta na jej podstawie, bądź w celu
realizacji uprawnień, które na mocy Umowy maklerskiej przysługują Biuru Maklerskiemu.

Data i podpis klienta
Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00854 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.

