
ZAŁĄCZNIK NR 3 
Wzór oświadczenia Banku Powiernika 

 

(Miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA 

 

My, niżej podpisani działając w imieniu: …................................................................................... .................... 

(nazwa banku powiernika) 

 

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………….. 

 

zwanego dalej „Bankiem Powiernikiem”, pełniącego funkcję banku powiernika na rzecz: 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa klienta) 

z siedzibą:  .......................................................................................................................................................  
(zwanego dalej „Klientem") w związku z ofertą zakupu akcji ogłoszoną przez Comp S.A. (zwaną dalej „Spółką”) w 
dniu 26 czerwca 2013 roku (zwaną dalej „Ofertą”), w ramach której Comp S.A. oferuje zakup Akcji Comp S.A., 
niniejszym oświadczamy, że: 

1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta. 
2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Oferty i 

znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w 
zakresie złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę, a w 
szczególności: 

 

 zablokowania Akcji, 
 złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, 
 wystawienia i złożenia świadectwa depozytowego, 
 wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla Banku Powiernika zgodnie z warunkami określonymi w 

Ofercie, po cenie 67,00 zł, 
 odebrania egzemplarza złożonej w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. Oferty Sprzedaży Akcji. 

 

3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania 
Klienta. 

4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty 
Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank 
Powiernik, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem 
umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta. 

5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednią instrukcję rozliczeniową, w wyniku której Akcje Comp 
S.A. będące przedmiotem złożonych w imieniu Klientów Ofert Sprzedaży Akcji, zostaną zapisane w KDPW 
na koncie Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla 
Spółki, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji 
przesłanego przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., wskazującego warunki rozliczenia.  

 

Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika w zakresie 

wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL) 

 

 

Za Bank Powiernik:  

 

 

 

……………………………………………………. ……………………………………………………… 

Podpis, imię i nazwisko, stanowisko Podpis, imię i nazwisko, stanowisko 

 

 


