
ZAŁĄCZNIK NR 2 
Wzór Oferty Sprzedaży Akcji 
 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI COMP S.A. 
Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę 
zakupu Akcji Comp S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 2 września 2014 roku przez Spółkę. Przyjmującym Ofertę 
Sprzedaży Akcji jest Comp S.A. 

Imię i nazwisko / Firma:                        

 

Adres zamieszkania / Siedziba:                        

 

Telefon:           

 

Ulica, nr domu, nr lokalu:                        
 

Kod:   -    Miejscowość:                  

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy): 

Ulica, nr domu, nr lokalu:                        
 

Kod:   -    Miejscowość:                  
 

PESEL, seria i nr. dok. 
tożsam/REGON: 

           Dowód 
osob. 

          

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)  

 

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej: 

1. 2. 

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej: 

1. 2. 
 

Forma prawna: Status dewizowy: 
 

 - os. fizyczna 
os. fizyczna 
 
os. fizyczna 

 - rezydent 
rezydent 

 
 - os. prawna 

os. prawna 
 - nierezydent 

nierezydent 
 
 - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  
 
os. fizyczna 
- 
rezydent 

Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Comp S.A., kod ISIN PLCMP0000017 

 

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie 
prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza 

       

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cena jednej Akcji: 67,00 zł 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek 
papierów wartościowych:  

                 

                 

                 

 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 
1. zapoznałem/am się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz 

zasady redukcji, 

2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, 
3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie 

blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek 

papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty, 
4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„mDM”), w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty, a także o prawie wglądu do moich danych, ich 

poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą 
Sprzedaży Akcji do spółki Comp S.A. 

 

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji. 
 

 
 ...................................................................... ..................................................................... 
 Podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji Data oraz podpis i pieczęć pracownika mDM 
  przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji  


