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

pieczęć domu maklerskiego 

 
OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI Celtic Property 
Developments S.A. 

Niniejszy dokument, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi ofertę sprzedaży Akcji Celtic Property Developments S.A. w ramach ogłoszonego przez Celtic Property Developments S.A. 
Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Celtic Property Developments S.A. w 
celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia Akcji .  
 
1. Dom Maklerski przyjmujący Ofertę Sprzedaży Akcji 

Nazwa Domu Maklerskiego przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji: UniCredit CAIB Poland S.A.  

 
2. Dane  składającego Ofertę Sprzedaży Akcji 

Imię, Nazwisko / Nazwa innego podmiotu 
nej/jednostki organizacyjnej : 

                        

                                  

Forma prawna inny podmiot**  osoba fizyczna   

Seria i Nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i 
jego rodzaj, a w przypadku paszportu dodatkowo kod kraju: 

 

Numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)  
REGON/NIP lub numer właściwego rejestru zagranicznego: 
 
Adres zamieszkania / Siedziba (Kraj zamieszkania, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr 
lokalu):  

               
                                  

Adres do korespondencji (Kraj zamieszkania, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr 
lokalu): 

                
                                  

Numer telefonu:  

Obywatelstwo w przypadku osób fizycznych   

Dane reprezentantów (Imię Nazwisko): 1.  2.  

Adres (w przypadku reprezentantów osób fizycznych), Pesel lub data urodzenia    1. 
 

2. 
 

 
** inny podmiot oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 
 
3. Dane o rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza 

numer rachunku papierów wartościowych :  

prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):  

 
4. Akcje oferowane do sprzedaży 
 
Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży w ramach Zaproszenia do 
Składania Ofert Sprzedaży Akcji na którą opiewa świadectwo depozytowe dołączone do 
niniejszego dokumentu 
 

       
szt. 

Słownie:  

Cena Zakupu:        Zł 

Słownie:   
Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji 
oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu) 

  Zł 

Słownie: 
 

 
5. Oświadczenia  składającego Ofertę Sprzedaży Akcji 
Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik  osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 powyżej oświadczam, że:  

(a) zapoznałem(am) się z treścią Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji i akceptuję jego warunki, 
(b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 4, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia Zaproszenia do Składania Ofert 

Sprzedaży Akcji włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji na rachunek Celtic. 
(c) Świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o dokonaniu stosownej blokady Akcji załączono do niniejszego formularza. 
(d) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego 
(e) niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia 15.04.2013r. i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę 

także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 4, na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert, jednak po tej 
samej cenie jednostkowej.  

(f) niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą zawodową Celtic Property Developments S.A. i upoważniam Celtic Property Developments S.A. do otrzymywania 
informacji objętych tajemnicą zawodową .   

(g) Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.) przez administratorów danych –  Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa oraz UniCredit CAIB Poland S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. E. Plater 53, 00- 113 Warszawa oraz przez inne podmioty, którym  Celtic Property Developments S.A. lub UniCredit CAIB Poland S.A. powierzy przetwarzanie 
danych osobowych, dla celów realizacji Oferty Sprzedaży Akcji oraz wykonania obowiązków z nią związanych. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu, uaktualniania 
oraz sprostowania moich danych osobowych.  

(h) Wyrażam zgodę na przekazywanie przez UniCredit CAIB Poland S.A. danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą 
Sprzedaży Akcji.   

 
Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji. 
 
 
 
 

Data, miejsce i podpis składającego Ofertę Sprzedaży Akcji  Data oraz podpis osoby potwierdzającej odbiór Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu 
UniCredit CAIB Poland S.A. 

 


