
 

  

       Oferta Sprzedaży Akcji – INTERNITY S.A. 

        
        
 
.......................................................................    ......................................... 
(pieczęć instytucji finansowej, klienta Banku Depozytariusza)            (miejscowość, data) 
(stamp of the financial institution, client of the Custodian Bank)     (place, date) 

 
...................................................................... 
(nazwa i kod Banku Depozytariusza w KDPW)   
name and code of the Custodian Bank in CSD 

 
 

Świadectwo depozytowe nr ........................... 

   Deposit Certificate no. 
(dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”) 

(for the Clients of the Custodian Bank own “omnibus account”) 

 
 
wydane w celu umożliwienia akcjonariuszowi INTERNITY SA („Spółka”) do złożenia Oferty Sprzedaży 
Akcji Spółki zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie Zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki 
podanej do publicznej wiadomości w dniu 5 grudnia 2016 r. (dalej „Oferta Zakupu”). 

(issued to enable the Client, owner the shares of INTERNITY S.A. (“Company”), to submit Proposals for 
Sales of Shares under the Invitation to Submit Proposals for Sales of Shares announced on (date) 
05.12.2016 . 
  
............................................................................................................................................................. 
 (nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe / name of the institution – issuer of the deposit certificate)  

 
z siedzibą (with a registered office in) ......................................................................................................... 
     (siedziba podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z adresem / address of the issuer of the deposit certificate) 

 
stwierdza, że na rachunku zbiorczym („omnibus”) o numerze .......................................................  
hereby certifies that on the account (“omnibus”) number  
 
prowadzonym dla (carried for) ........................................................................................................    
    (nazwa instytucji finansowej / name of the financial institution) 

przez Bank Depozytariusz posiadający w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych konto 
depozytowe (by Custodian Bank which owns in the Central Securities Depository of Poland a deposit 
account) 
 

nr/no.       przechowywane jest (are registered):  
.....................................................   
(liczba akcji / number of shares) 

(słownie / in words:.............................................................................................) akcji zwykłych  
na okaziciela spółki INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie ( with a registered office in): Warszawa 
(kod: 00-845), ul. Łucka nr 2/4/6. 
     (siedziba emitenta wraz z adresem / address of the issuer of shares) 

(„Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, oznaczonych kodem PLINTNT00015  
(of ordinary bearer shares of INTERNITY S.A. (“Shares”) with a nominal value of PLN 0,10 each, 
designated with a code PLINTNT00015 

 
których właścicielem jest (owned by) ......................................................................................................... 
       (imię i nazwisko/nazwa Klienta / name of the customer – shares owner ) 

 
adres/siedziba.......................................................................................................................... 
(address / registered office)     
 
identyfikator............................................................................................................... 
(ID number / register number) 
 

Seria i nr dowodu tożsamości  .......................................................................................... 
(ID card series and number) 



 

  

 

Zaświadczamy, iż ww. Akcje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie występują żadne 
ograniczenia w ich przenoszeniu.  
We hereby certify that the aforementioned shares are not encumbered with any third party rights and 
are not subject to any limitations on their transfer. 

 
Zgodnie z dyspozycją akcjonariusza, Akcje zostały zablokowane na jego rachunku papierów 
wartościowych maksymalnie do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w 
KDPW S.A. 
Pursuant to the provision of shareholder’s disposal Shares will remain blocked on shareholder’s 
securities account until to end the trading session on the date of transfer of ownership of Shares in the 
KDPW SA 
 
Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania Akcji zdeponowanych 
na rachunku papierów wartościowych oraz w celu umożliwienia akcjonariuszowi Spółki złożenia Oferty 
Sprzedaży Akcji zgodnie z warunkami  określonymi w Ofercie Zakupu. 
Deposit Certificate has been  issued in order to confirm that the Shares are deposited at shareholders’ 
securities account and in  order to enable the Client  to submit Proposals for Sales of Shares under the 
Invitation to Submit Proposals for Sales of Shares. 
 

O ś w i a d c z e n i e  /  D e c l a r a t i o n 
Niniejszym oświadczamy, że akcjonariusz złożył nieodwołalne zlecenie blokady akcji Spółki oraz 
nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej, na podstawie której nastąpi przeniesienie 
akcji Spółki na rachunek Spółki.  Akcje w liczbie wskazanej powyżej, na które zostało wystawione 
świadectwo depozytowe pozostaną zablokowane i nie będą przedmiotem obrotu w okresie jego 
ważności. 
We hereby declare that the shareholder has made an irrevocable disposal to block the Shares as well 
as irrevocable disposal to instruct settlement of shares transferring the shares into the securities 
account of the Company.  
We confirm the Shares in aforementioned quantity will remain blocked in shareholder’s securities 
account and will not be traded until the expiry date of the Deposit Certificate. 

 
 

 
................................................................................ 

         (pieczęć i podpis pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe) 
         (stamp and signature of the employee issuing the deposit certificate) 

 

 

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe: 
Telephone number of the person issuing the deposit certificate 

 
 

Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe: 
Fax number to the entity issuing the deposit certificate 

 
 

 

 


