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Data wpływu do Noble Securities S.A.:   
(wypełnia Noble Securities S.A.)    
 
Pieczęć firmowa Noble Securities S.A.:               ……………………………………………………………………... 
  

 
 
 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 
MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 
(Dokument należy sporządzić w 2 egzemplarzach) 

 
Niniejsza oferta sprzedaży akcji (dalej „Oferta Sprzedaży”) składana jest w odpowiedzi na Zaproszenie do 
składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszone w dniu 27 stycznia 2017 r. 
(dalej „Zaproszenie”). 
 
I. Dane Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży („Akcjonariusz”), których podanie jest  

obowiązkowe 
 

1. Imię i nazwisko:       

2. Adres zamieszkania:       

3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):       

4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy):  rezydent     nierezydent 

5. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL
*
:       

6. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

7. Obywatelstwo:       

 

II. Dane Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży, których podanie jest zalecane, ale nie jest 
obowiązkowe i ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji z Akcjonariuszem 

 
1. Numer telefonu:       

2. Numer faks:       

3. Adres e – mail:       

 

III. Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu Oferty Sprzedaży (należy wpisać,  
o ile taka osoba występuje)  

 
1. Imię i nazwisko/Firma:       

2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       

3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)
*
:       

4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

5. Obywatelstwo:       

6. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe): 

 pełnomocnik  członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza  

 prokurent  inna podstawa (wskazać jaka)        

 
Dokument stwierdzający moje umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza  
stanowi załącznik do Oferty Sprzedaży. Wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone przeze mnie w treści 
niniejszej Oferty Sprzedaży należy rozumieć jako złożone w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz zgodnie 
z jego wiedzą i wolą.  

                                                            
*
 Niepotrzebne skreślić 
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IV. Dane drugiej osoby reprezentującej Akcjonariusza. W przypadku reprezentacji jednoosobowej 
Akcjonariusza, danych tych nie uzupełnia się 

 
1. Imię i nazwisko/Firma:       

2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       

3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)
*
:       

4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

5. Obywatelstwo:       

6. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe): 

 pełnomocnik  członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza  

 prokurent  inna podstawa (wskazać jaka)        

Dokument stwierdzający moje umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza  
stanowi załącznik do Oferty Sprzedaży. Wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone przeze mnie w treści 
niniejszej Oferty Sprzedaży należy rozumieć jako złożone w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz zgodnie 
z jego wiedzą i wolą. 

V. Przedmiot Oferty Sprzedaży składanej przez Akcjonariusza 

1. Oznaczenie papierów wartościowych („Akcje”): akcje na okaziciela MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN 

PLMCIMG00012. 

2. Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży:       (słownie:      ) 

3. Cena jednej Akcji: 8,82 zł (słownie: osiem złotych oraz osiemdziesiąt dwa grosze) 

4. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje:       

5. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są 

Akcje:       

VI. Oświadczenia Akcjonariusza 

1. Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i zapewniam, że: 
1) Akcjonariusz zapoznał się z treścią Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.  

z siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2017 r., zrozumiał to Zaproszenie oraz w pełni 
akceptuje jego treść oraz warunki i treść niniejszej Oferty Sprzedaży; 

2) Akcjonariusz jest wyłącznym właścicielem wszystkich Akcji wskazanych w niniejszej Ofercie Sprzedaży, 
posiada wszelkie wymagane zgody, kompetencje i uprawnienia do sprzedaży Akcji, Akcje te prawnie 
istnieją, zostały w pełni pokryte oraz są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, 
w tym nie są obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, 
zastawem finansowym ani nie są objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregokolwiek  
z powyższych praw lub obciążeń, z wyjątkiem zobowiązania do ustanowienia blokady na Akcjach dla 
potrzeb zrealizowania niniejszej Oferty Sprzedaży i sprzedaży Akcji na rzecz MCI Capital S.A. zgodnie  
z Zaproszeniem; 

3) Akcjonariusz wyraża zgodę na sprzedaż wszystkich Akcji, jak również na sprzedaż Akcji  
w liczbie mniejszej niż objęta niniejszą Ofertą Sprzedaży, zgodnie z proporcjonalną redukcją 
przeprowadzoną na zasadach określonych w Zaproszeniu; 

4) Akcjonariusz wyraża zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą zawodową spółkom MCI Capital 
S.A. oraz Noble Securities S.A. i upoważnia ww. podmioty do otrzymywania informacji objętych tajemnicą 
zawodową w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży. Akcjonariusz wyraża zgodę na przekazywanie przez 
Noble Securities S.A., jako podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży, danych i informacji stanowiących 
tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną Ofertą Sprzedaży dla potrzeb jej realizacji. 

2. Akcjonariusz niniejszym zapewnia o rzetelności i prawdziwości wszelkich oświadczeń i dyspozycji złożonych 
w niniejszej Ofercie Sprzedaży. Oświadczenia te będą uznane za powtórzone w dacie sprzedaży Akcji na 
rzecz MCI Capital S.A., na warunkach określonych w Zaproszeniu i niniejszej Ofercie Sprzedaży. 

3. Akcjonariusz zrzeka się prawa do odwołania niniejszej Oferty Sprzedaży. Niniejsza Oferta Sprzedaży jest 
nieodwołalna. W związku z tym, iż Akcje są zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.), 
przeniesienie Akcji z Akcjonariusza na MCI Capital S.A. w drodze transakcji dokonanej za pośrednictwem 
Noble Securities S.A. poza rynkiem zorganizowanym i wydanie Akcji, nastąpi z chwilą zapisania Akcji na 
rachunku papierów wartościowych MCI Capital S.A. prowadzonym przez Noble Securities S.A., na zasadach 
określonych w Zaproszeniu.  

4. Akcjonariusz udziela niniejszym Noble Securities S.A. pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza 
oświadczenia MCI Capital S.A. o przyjęciu niniejszej Oferty Sprzedaży, w całości lub z uwzględnieniem 
ewentualnej redukcji przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach określonych w Zaproszeniu, na skutek 
czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a MCI Capital S.A. poza 
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rynkiem zorganizowanym. Akcjonariusz, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego 
podstawą niniejszego pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, zrzeka się prawa do 
odwołania niniejszego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku 
prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, nie wygasa 
w przypadku śmierci Akcjonariusza będącego osobą fizyczną. Pełnomocnik ma prawo reprezentować drugą 
stronę umowy sprzedaży Akcji, tj. MCI Capital S.A. Pełnomocnik ma prawo udzielenia, na podstawie 
niniejszego pełnomocnictwa i w jego zakresie, pełnomocnictwa substytucyjnego dla swoich pracowników. 
Pełnomocnik nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

5. Oświadczenie Akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) 
reprezentującej (reprezentujących) Akcjonariusza: Ja, niżej podpisany oświadczam, że zostałem 
poinformowany o tym, że administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) jest MCI Capital S.A. z siedzibą w 
Warszawie (00-844 Warszawa, Plac Europejski 1) i Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 33). Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję MCI Capital S.A. i Noble 
Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo 
ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez MCI Capital S.A. i Noble Securities S.A. oraz przez inne 
podmioty, którym MCI Capital S.A. lub Noble Securities S.A. powierzy przetwarzanie danych osobowych w 
celu realizacji Oferty Sprzedaży oraz wykonania obowiązków z nią związanych. 

6. Niniejsza Oferta Sprzedaży została sporządzona co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach. 
7. Wszelkie pojęcia pisane w Ofercie Sprzedaży z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w 

Zaproszeniu, chyba że co innego wynika wprost z Oferty Sprzedaży. 

 

 

 

      

miejscowość, data 

___________________________________________________________ 

własnoręczny podpis (podpisy) składającego Ofertę Sprzedaży 
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Data wpływu do Noble Securities S.A.:   
(wypełnia Noble Securities S.A.)    
 
Pieczęć firmowa Noble Securities S.A.:               ……………………………………………………………………... 

 
 
 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 
MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 
(Dokument należy sporządzić w 2 egzemplarzach) 

 
Niniejsza oferta sprzedaży akcji (dalej „Oferta Sprzedaży”) składana jest w odpowiedzi na Zaproszenie do 
składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszone w dniu 27 stycznia 2017 r. 
(dalej „Zaproszenie”). 
 
I. Dane Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży („Akcjonariusz”), których podanie jest  

obowiązkowe 
 
1. Firma/Nazwa:       

2. Siedziba i adres:       

3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):       

4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy):  rezydent     nierezydent 

5. W przypadku rezydenta - numer KRS (lub inny numer rejestrowy)
*
:       

6. W przypadku rezydenta - numer REGON (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)
*
:       

7. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:       

 
 

II. Dane Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży, których podanie jest zalecane, ale nie jest 
obowiązkowe i ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji z Akcjonariuszem 

 
1. Numer telefonu:       

2. Numer faks:       

3. Adres e – mail:       
 

 
III. Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu Oferty Sprzedaży  
 
1. Imię i nazwisko/Firma:       

2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       

3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)
*
:       

4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

5. Obywatelstwo:       

6. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe): 

 pełnomocnik  członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza  

 prokurent  inna podstawa (wskazać jaka)        

 
Dokument stwierdzający moje umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza  
stanowi załącznik do Oferty Sprzedaży. Wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone przeze mnie w treści 
niniejszej Oferty Sprzedaży należy rozumieć jako złożone w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz zgodnie 
z jego wiedzą i wolą.  

                                                            
*
 Niepotrzebne skreślić 
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IV. Dane drugiej osoby reprezentującej Akcjonariusza. W przypadku reprezentacji jednoosobowej 
Akcjonariusza, danych tych nie uzupełnia się 

 
1. Imię i nazwisko/Firma:       

2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       

3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)
*
:       

4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

5. Obywatelstwo:       

6. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży w imieniu/za Akcjonariusza działam jako: (zaznaczyć właściwe): 

 pełnomocnik  członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza  

 prokurent  inna podstawa (wskazać jaka)         

Dokument stwierdzający moje umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza  
stanowi załącznik do Oferty Sprzedaży. Wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone przeze mnie w treści 
niniejszej Oferty Sprzedaży należy rozumieć jako złożone w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz zgodnie 
z jego wiedzą i wolą. 

V. Przedmiot Oferty Sprzedaży składanej przez Akcjonariusza 

1. Oznaczenie papierów wartościowych („Akcje”): akcje na okaziciela MCI Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN 

PLMCIMG00012. 

2. Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży:       (słownie:      ) 

3. Cena jednej Akcji: 8,82 zł (słownie: osiem złotych oraz osiemdziesiąt dwa grosze) 

4. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje:       

5. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są 

Akcje:       

VI. Oświadczenia Akcjonariusza 

1. Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i zapewniam, że: 
1) Akcjonariusz zapoznał się z treścią Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.  

z siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2017 r., zrozumiał to Zaproszenie oraz w pełni 
akceptuje jego treść oraz warunki i treść niniejszej Oferty Sprzedaży; 

2) Akcjonariusz jest wyłącznym właścicielem wszystkich Akcji wskazanych w niniejszej Ofercie Sprzedaży, 
posiada wszelkie wymagane zgody, kompetencje i uprawnienia do sprzedaży Akcji, Akcje te prawnie 
istnieją, zostały w pełni pokryte oraz są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, 
w tym nie są obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, 
zastawem finansowym ani nie są objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregokolwiek  
z powyższych praw lub obciążeń, z wyjątkiem zobowiązania do ustanowienia blokady na Akcjach dla 
potrzeb zrealizowania niniejszej Oferty Sprzedaży i sprzedaży Akcji na rzecz MCI Capital S.A. zgodnie  
z Zaproszeniem; 

3) Akcjonariusz wyraża zgodę na sprzedaż wszystkich Akcji, jak również na sprzedaż Akcji w liczbie 
mniejszej niż objęta niniejszą Ofertą Sprzedaży, zgodnie z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na 
zasadach określonych w Zaproszeniu; 

4) Akcjonariusz wyraża zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą zawodową spółkom MCI Capital 
S.A. oraz Noble Securities S.A. i upoważnia ww. podmioty do otrzymywania informacji objętych tajemnicą 
zawodową w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży. Akcjonariusz wyraża zgodę na przekazywanie przez 
Noble Securities S.A., jako podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży, danych i informacji stanowiących 
tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną Ofertą Sprzedaży dla potrzeb jej realizacji. 

2. Akcjonariusz niniejszym zapewnia o rzetelności i prawdziwości wszelkich oświadczeń i dyspozycji złożonych 
w niniejszej Ofercie Sprzedaży. Oświadczenia te będą uznane za powtórzone w dacie sprzedaży Akcji na 
rzecz MCI Capital S.A., na warunkach określonych w Zaproszeniu i niniejszej Ofercie Sprzedaży. 

3. Akcjonariusz zrzeka się prawa do odwołania niniejszej Oferty Sprzedaży. Niniejsza Oferta Sprzedaży jest 
nieodwołalna. W związku z tym, iż Akcje są zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.), 
przeniesienie Akcji z Akcjonariusza na MCI Capital S.A. w drodze transakcji dokonanej za pośrednictwem 
Noble Securities S.A. poza rynkiem zorganizowanym i wydanie Akcji, nastąpi z chwilą zapisania Akcji na 
rachunku papierów wartościowych MCI Capital S.A. prowadzonym przez Noble Securities S.A., na zasadach 
określonych w Zaproszeniu.  

4. Akcjonariusz udziela niniejszym Noble Securities S.A. pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza 
oświadczenia MCI Capital S.A. o przyjęciu niniejszej Oferty Sprzedaży, w całości lub z uwzględnieniem 
ewentualnej redukcji przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach określonych w Zaproszeniu, na skutek 
czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a MCI Capital S.A. poza 
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rynkiem zorganizowanym. Akcjonariusz, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego 
podstawą niniejszego pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, zrzeka się prawa do 
odwołania niniejszego pełnomocnictwa. Pełnomocnik ma prawo reprezentować drugą stronę umowy 
sprzedaży Akcji, tj. MCI Capital S.A. Pełnomocnik ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego 
pełnomocnictwa i w jego zakresie, pełnomocnictwa substytucyjnego dla swoich pracowników. Pełnomocnik 
nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

5. Oświadczenie osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących) Akcjonariusza:  
Ja, niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze 
zm.) jest MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, Plac Europejski 1) i Noble Securities 
S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33). Oświadczam, że moje dane osobowe 
przekazuję MCI Capital S.A. i Noble Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam 
prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez MCI Capital S.A. 
i Noble Securities S.A. oraz przez inne podmioty, którym MCI Capital S.A.  lub Noble Securities S.A. powierzy 
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Oferty Sprzedaży oraz wykonania obowiązków z nią 
związanych. 

6. Niniejsza Oferta Sprzedaży została sporządzona co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach. 
7. Wszelkie pojęcia pisane w Ofercie Sprzedaży z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w 

Zaproszeniu, chyba że co innego wynika wprost z Oferty Sprzedaży. 
 
 
 
 
 

      

miejscowość, data 

___________________________________________________________ 

własnoręczny podpis (podpisy) składającego Ofertę Sprzedaży 
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Data wpływu do Noble Securities S.A.:   
(wypełnia Noble Securities S.A.)    
 
Pieczęć firmowa Noble Securities S.A.:                   …………………………………………………………... 

 
 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 
MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 
SKŁADANA PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PODMIOT 

ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 

W IMIENIU I NA RZECZ KLIENTÓW TAKIEGO PODMIOTU 
 
 

(Dokument należy sporządzić w 2 egzemplarzach) 
 
 

Niniejsza oferta sprzedaży akcji składana jest w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji 
MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszone w dniu 27 stycznia 2017 r. (dalej „Zaproszenie”). 
 
Niniejsza oferta sprzedaży akcji składana jest przez (zaznaczyć właściwy): 
 

 podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych 
 podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych 

 
i obejmuje ofertę sprzedaży („Oferta Sprzedaży”) składaną przez ten podmiot w imieniu i na rzecz każdego z 
akcjonariuszy MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, wyszczególnionych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej 
Załącznik do niniejszego formularza Oferty Sprzedaży (zwanych dalej łącznie „Akcjonariuszami”, a każdy z 
osobna „Akcjonariuszem”) co do liczby akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego 
Akcjonariusza, która została wskazana w odniesieniu do danego Akcjonariusza w Liście Akcjonariuszy 
stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza.    
  
I. Dane Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych („Podmiot prowadzący rachunki”) 

lub Podmiotu  zarządzającego  aktywami na rachunkach papierów wartościowych („Podmiot 
zarządzający”), których podanie jest  obowiązkowe 

 
1. Firma/Nazwa:       
2. Siedziba i adres:       
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):       
4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy):  rezydent     nierezydent 
5. W przypadku rezydenta - numer KRS (lub inny numer rejestrowy)

*
:       

6. W przypadku rezydenta - numer REGON (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)
*
:       

7. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:       
 

II. Dane Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego, których podanie jest 
zalecane, ale nie jest obowiązkowe i ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji z tym 
podmiotem 

 
1. Numer telefonu:       
2. Numer faks:       
3. Adres e – mail:       

 
III. Dane osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający 
 
1. Imię i nazwisko:       
2. Adres zamieszkania:       
3. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu

*
:       

4. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży działam jako (zaznaczyć właściwe): 
 pracownik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego  
 pełnomocnik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego  
 członek Zarządu lub innego organu Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego 
 prokurent Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego  
 inna podstawa (wskazać jaka)        

  

                                                            
*
 Niepotrzebne skreślić 
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IV. Dane drugiej osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający.  
W przypadku reprezentacji jednoosobowej, danych tych nie uzupełnia się 

 
1. Imię i nazwisko:       
2. Adres zamieszkania:       
3. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu

*
:       

4. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży działam jako (zaznaczyć właściwe): 
 pracownik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego 
 pełnomocnik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego  
 członek Zarządu lub innego organu Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego 
 prokurent Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego  
 inna podstawa (wskazać jaka)        

 
V. Przedmiot Oferty Sprzedaży: 
 
1. Oznaczenie papierów wartościowych („Akcje”): akcje na okaziciela spółki pod firmą MCI Capital S.A.  

z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowane, oznaczone 
kodem PLMCIMG00012, zapisane na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy, którzy zostali 
wskazani w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza. 

2. Łączna liczba Akcji oferowanych do sprzedaży:       (słownie:      ), przy czym liczba Akcji oferowanych 
do sprzedaży przez danego Akcjonariusza wskazana jest w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do 
niniejszego formularza. 

3. Cena jednej Akcji: 8,82 zł (słownie: osiem złotych oraz osiemdziesiąt dwa grosze). 

4. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje: numery rachunków papierów 
wartościowych poszczególnych Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży w 
ramach Oferty Sprzedaży, wskazane są w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego 
formularza. 

5. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są 
Akcje: nazwy podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych poszczególnych Akcjonariuszy, 
na których zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Oferty Sprzedaży, wskazane są w Liście 
Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza. 
 

VI. Oświadczenia Podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub Podmiotu 
zarządzającego składającego Ofertę Sprzedaży w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy wskazanych  
w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza: 

 
1. Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i zapewniam, że: 

1) sporządzający niniejszą Ofertę Sprzedaży zapoznał się z treścią Zaproszenia do składania ofert sprzedaży 
akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2017 r., zrozumiał to 
Zaproszenie oraz w pełni akceptuje jego treść oraz warunki i treść niniejszej Oferty Sprzedaży; 

2) Akcjonariusze są wyłącznymi właścicielami Akcji wskazanych w Ofercie Sprzedaży, w liczbie posiadanej 
przez danego Akcjonariusza wynikającej z Listy Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego 
formularza, posiadają wszelkie wymagane zgody, kompetencje i uprawnienia do sprzedaży Akcji, Akcje te 
prawnie istnieją, zostały w pełni pokryte oraz są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób 
trzecich, w tym nie są obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem 
rejestrowym, zastawem finansowym ani nie są objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia 
któregokolwiek z powyższych praw lub obciążeń, z wyjątkiem zobowiązania do ustanowienia blokady na 
Akcjach dla potrzeb zrealizowania niniejszej Oferty Sprzedaży i sprzedaży Akcji na rzecz MCI Capital S.A. 
zgodnie z Zaproszeniem; 

3) Akcjonariusze wyrażają zgodę na sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie Akcji, jak również na 
sprzedaż Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszą Ofertą Sprzedaży, zgodnie  
z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Zaproszeniu; 

4) Akcjonariusze wyrażają zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą zawodową spółkom MCI 
Capital S.A. oraz Noble Securities S.A. i upoważniają ww. podmioty do otrzymywania informacji objętych 
tajemnicą zawodową w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży. Akcjonariusze wyrażają ponadto zgodę na 
przekazywanie przez Noble Securities S.A., jako podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży, danych i 
informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną Ofertą Sprzedaży dla 
potrzeb jej realizacji; 

5) Akcjonariusze zostali poinformowani o tym, że administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) jest MCI 
Capital S.A. (00 – 844 Warszawa, Plac Europejski 1) i Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie  
(01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33); 
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6) Akcjonariusze będący osobami fizycznymi przekazują swoje dane osobowe MCI Capital S.A. i Noble 
Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmują do wiadomości, że mają prawo wglądu do swoich danych i 
prawo ich poprawiania; 

7) Akcjonariusze będący osobami fizycznymi wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z  
2016 r., poz. 922 ze zm.) przez MCI Capital S.A. i Noble Securities S.A. oraz przez inne podmioty, którym 
MCI Capital S.A. lub Noble Securities S.A. powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 
Oferty Sprzedaży oraz wykonania obowiązków z nią związanych. 

2. Sporządzający Ofertę Sprzedaży niniejszym zapewnia o rzetelności i prawdziwości wszelkich oświadczeń i 
dyspozycji złożonych w niniejszej Ofercie Sprzedaży oraz w dokumentach przekazanych w załączeniu do 
Oferty Sprzedaży. Oświadczenia te będą uznane za powtórzone w dacie sprzedaży Akcji na rzecz MCI 
Capital S.A., na warunkach określonych w Zaproszeniu i niniejszej Ofercie Sprzedaży. 

3. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, zrzeka się prawa do odwołania 
niniejszej Oferty Sprzedaży. Niniejsza Oferta Sprzedaży jest nieodwołalna. W związku z tym, iż Akcje są 
zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.), przeniesienie Akcji z Akcjonariuszy na MCI 
Capital S.A. w drodze transakcji dokonanej za pośrednictwem Noble Securities S.A. poza rynkiem 
zorganizowanym i wydanie Akcji, nastąpi z chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych MCI 
Capital S.A. prowadzonym przez Noble Securities S.A., na zasadach określonych w Zaproszeniu.  

4. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, udziela Noble Securities S.A. 
pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariuszy oświadczenia MCI Capital S.A. o przyjęciu Oferty 
Sprzedaży co do Akcji oferowanych przez danego Akcjonariusza w liczbie wynikającej z Listy Akcjonariuszy 
stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza, w całości lub z uwzględnieniem ewentualnej redukcji 
przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach określonych w Zaproszeniu, na skutek czego dojdzie do 
zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy danym Akcjonariuszem a MCI Capital S.A. poza rynkiem 
zorganizowanym. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, zrzeka się 
prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego 
będącego podstawą niniejszego pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży na 
zasadach określonych w Zaproszeniu. Pełnomocnik ma prawo reprezentować również drugą stronę umowy 
sprzedaży Akcji, tj. MCI Capital S.A. Pełnomocnik ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego 
pełnomocnictwa i w jego zakresie, pełnomocnictwa substytucyjnego dla swoich pracowników. Pełnomocnik 
nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

5. Niniejsza Oferta Sprzedaży została sporządzona co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach. 

6. Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Zaproszeniu, chyba 
że co innego wynika wprost z niniejszej Oferty Sprzedaży. 

 

 

 

___________________________________ 
data, pieczątka imienna i podpis/-y 

osoby/-ób składającej/-ych  
Ofertę Sprzedaży 

 

_____________________________________________________ 
pieczęć podmiotu składającego Ofertę Sprzedaży 

(Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego) 

 
  

Załączniki: 

1) Lista Akcjonariuszy;  

2) Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub oświadczenie podmiotu 

zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych (sporządzone zgodnie z wzorem 

stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 3C.1 lub Załącznik nr 3C.2 do Zaproszenia). 
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LISTA AKCJONARIUSZY, 
W IMIENIU KTÓRYCH OFERTĘ SPRZEDAŻY AKCJI SKŁADA PODMIOT PROWADZĄCY RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

LUB PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 

L.p. Osoba fizyczna 
- wstawić „X”, 
jeżeli 
Akcjonariusz 
jest osobą 
fizyczną 

Osoba 
prawna/inna 
jednostka 
organizacyjna 
- wstawić „X”, 
jeżeli Akcjonariusz 
jest osobą prawną 
lub inną jednostką 
organizacyjną 

osoba fizyczna Liczba Akcji 
oferowanych do 
sprzedaży przez 
Akcjonariusza 

Nr rachunku 
papierów 
wartościowych, na 
którym są 
zapisane Akcje 
będące 
przedmiotem 
Oferty Sprzedaży 

Nazwa podmiotu 
prowadzącego 
rachunek 
papierów 
wartościowych 
wskazany w 
kolumnie K 

Imię  
i nazwisko 
 

Adres 
zamieszkania 

Status dewizowy 
R-rezydent 
N-nierezydent 

PESEL/data 
urodzenia w braku 
PESEL 

Obywatelstwo Seria i numer 
dokumentu 
tożsamości  
(dowód osobisty 
wydany w Polsce 
lub paszport) 

osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna 

Firma/Nazwa Siedziba i adres Status dewizowy 
R-rezydent 
N-nierezydent 

W przypadku 
rezydenta –  KRS 
inny właściwy  
numer rejestrowy 

W przypadku 
rezydenta - REGON 
lub inny właściwy  
numer identyfikacyjny 

W przypadku 
nierezydenta –  
NIP lub numer 
właściwego 
rejestru 
zagranicznego 

   
 

         

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 
 
 
 
 

 
___________________________________ 

data, pieczątka imienna i podpis/-y 
osoby/-ób składającej/-ych  

Ofertę Sprzedaży 
 

 
_____________________________________________________ 

pieczęć podmiotu składającego Ofertę Sprzedaży 
(Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego) 
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DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI  
DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZRACHUNKOWEJ ORAZ ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO   

W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

(wzór formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną) 
 

I. Dane Akcjonariusza składającego dyspozycje („Akcjonariusz”) 
 

1. Imię i nazwisko:       
2. Adres zamieszkania:       
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):       
4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy):  rezydent     nierezydent 
5. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL

*
:       

6. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

7. Obywatelstwo:       
 

II. Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu dyspozycji (należy wpisać,  
o ile taka osoba występuje) 

 
1. Imię i nazwisko/Firma:       
2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       
3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)

*
:       

4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

5. Obywatelstwo:       
6. Składając niniejszą dyspozycję w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe): 

 pełnomocnik  członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza  
 prokurent  inna podstawa (wskazać jaka)        

 
III. Dane drugiej osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu dyspozycji. W przypadku 

reprezentacji jednoosobowej Akcjonariusza, danych tych nie uzupełnia się 
 

1. Imię i nazwisko/Firma:       
2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       
3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)*:       
4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu*:       
5. Obywatelstwo:        
6. Składając niniejszą dyspozycję w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe): 

 pełnomocnik  członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza  
 prokurent  inna podstawa (wskazać jaka)        

 
IV. Treść dyspozycji 
 
W związku z zamiarem złożenia oferty sprzedaży akcji spółki pod firmą MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Spółka”) w odpowiedzi na Zaproszenie do składania akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszone 
w dniu 27 stycznia 2017 r. („Zaproszenie”), niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję zablokowania 
posiadanych przez Akcjonariusza, zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) każda, oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00012, w liczbie       (słownie:      ), zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza o numerze       prowadzonym przez       („Akcje”), z 
terminem obowiązywania tej blokady do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji wynikającego z 
harmonogramu ustalonego w Zaproszeniu, tj. do dnia 15 lutego 2017 r., z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji 
spod blokady winno nastąpić w chwili wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia 
transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia 
instrukcji rozrachunkowej w celu przeniesienia Akcji na rzecz Spółki tytułem sprzedaży po cenie 8,82 zł 
(słownie: osiem złotych oraz osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję, na warunkach określonych w 
Zaproszeniu, z uwzględnieniem tego, aby Akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Spółki 
prowadzonym przez podmiot pośredniczący, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot 
pośredniczący”) oraz składam dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego, w treści którego 
zostanie wskazana w szczególności liczba Akcji będących przedmiotem powyższej blokady, termin blokady Akcji 
oraz cel wydania świadectwa depozytowego. Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam wskazany wyżej podmiot, 
prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, do 
przekazania Podmiotowi pośredniczącemu, w terminie wskazanym przez Podmiot pośredniczący, informacji o 
liczbie Akcji zablokowanych przez Akcjonariusza w wykonaniu niniejszej dyspozycji.      
 
 
………………………………………… ……………………………… ………………………………………… 
Data i podpis osoby  
składającej dyspozycję 

Data przyjęcia dyspozycji Podpis i pieczątka imienna pracownika 
biura/domu maklerskiego lub banku 
depozytariusza przyjmującego dyspozycję 

 

                                                            
*
 Niepotrzebne skreślić 
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DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI 
DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZRACHUNKOWEJ ORAZ ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO 

W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

(wzór formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną 
lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) 

 
I. Dane Akcjonariusza składającego niniejszą dyspozycję („Akcjonariusz”) 

 
1. Firma/Nazwa:       
2. Siedziba i adres:       
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):       
4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy):  rezydent     nierezydent 
5. W przypadku rezydenta - numer KRS (lub inny numer rejestrowy)

*
:       

6. W przypadku rezydenta - numer REGON (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)
*
:       

7. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:       
 

II. Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu dyspozycji  
 

1. Imię i nazwisko/Firma:       
2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       
3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)

*
:       

4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

5. Obywatelstwo:       
6. Składając niniejszą dyspozycję w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe): 

 pełnomocnik  członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza  
 prokurent  inna podstawa (wskazać jaka)        

 
III. Dane drugiej osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu dyspozycji. W przypadku 

reprezentacji jednoosobowej Akcjonariusza, danych tych nie uzupełnia się 
 

1. Imię i nazwisko/Firma:       
2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       
3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)*:       
4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu*:       
5. Obywatelstwo:       
6. Składając niniejszą dyspozycję w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe): 

 pełnomocnik  członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza  
 prokurent  inna podstawa (wskazać jaka)        

 
IV. Treść dyspozycji 

 
W związku z zamiarem złożenia oferty sprzedaży akcji spółki pod firmą MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Spółka”) w odpowiedzi na Zaproszenie do składania akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszone 
w dniu 27 stycznia 2017 r. („Zaproszenie”), niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję zablokowania 
posiadanych przez Akcjonariusza, zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) każda, oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00012, w liczbie       (słownie:      ), zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza o numerze       prowadzonym przez       („Akcje”), z 
terminem obowiązywania tej blokady do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji wynikającego z 
harmonogramu ustalonego w Zaproszeniu, tj. do dnia 15 lutego 2017 r., z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji 
spod blokady winno nastąpić w chwili wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia 
transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia 
instrukcji rozrachunkowej w celu przeniesienia Akcji na rzecz Spółki tytułem sprzedaży po cenie 8,82 zł 
(słownie: osiem złotych oraz osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję, na warunkach określonych w 
Zaproszeniu, z uwzględnieniem tego, aby Akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Spółki 
prowadzonym przez podmiot pośredniczący, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot 
pośredniczący”) oraz składam dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego, w treści którego 
zostanie wskazana w szczególności liczba Akcji będących przedmiotem powyższej blokady, termin blokady Akcji 
oraz cel wydania świadectwa depozytowego. Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam wskazany wyżej podmiot, 
prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, do 
przekazania Podmiotowi pośredniczącemu, w terminie wskazanym przez Podmiot pośredniczący, informacji o 
liczbie Akcji zablokowanych przez Akcjonariusza w wykonaniu niniejszej dyspozycji.      
 
 
………………………………………… ……………………………… ………………………………………… 
Data i podpis osoby  
składającej dyspozycję 

Data przyjęcia dyspozycji Podpis i pieczątka imienna pracownika 
biura/domu maklerskiego lub banku 
depozytariusza przyjmującego dyspozycję 

 

                                                            
*
 Niepotrzebne skreślić 
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DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI 
DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZRACHUNKOWEJ ORAZ ŚWIADETCWA DEPOZYTOWEGO  

W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

(wzór formularza dla podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych  
oraz dla podmiotów zarządzających aktywami na rachunkach papierów wartościowych,  

składających ofertę sprzedaży akcji MCI Capital S.A. w imieniu swoich klientów) 
 
 

Niniejsze dyspozycje składane są przez (zaznaczyć właściwy): 
 

 podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych 
 

 podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych 
 
i obejmują dyspozycje blokady akcji, dyspozycje wystawienia instrukcji rozrachunkowych oraz dyspozycje 
wystawienia świadectw depozytowych składane przez ten podmiot w imieniu i na rzecz każdego z akcjonariuszy 
MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, wyszczególnionych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do 
niniejszego formularza (zwanych dalej łącznie „Akcjonariuszami”, a każdy z osobna „Akcjonariuszem”) co do 
liczby akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza, która została wskazana  
w odniesieniu do danego Akcjonariusza w ww. Liście Akcjonariuszy.    
  
I. Dane Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych („Podmiot prowadzący rachunki”) 

lub Podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych („Podmiot 
zarządzający”), których podanie jest  obowiązkowe 

 
1. Firma/Nazwa:       
2. Siedziba i adres:       
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):       
4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy):  rezydent     nierezydent 
5. W przypadku rezydenta - numer KRS (lub inny numer rejestrowy)

*
:       

6. W przypadku rezydenta - numer REGON (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)*:       
7. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:       

 
II. Dane osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający 
 
1. Imię i nazwisko:       
2. Adres zamieszkania:       
3. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu

*
:       

4. Składając niniejszą dyspozycję działam jako (zaznaczyć właściwe): 
 pracownik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego 
 pełnomocnik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego  
 członek Zarządu lub innego organu Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego 
 prokurent Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego  
 inna podstawa (wskazać jaka)        

 
III. Dane drugiej osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający.  

W przypadku reprezentacji jednoosobowej, danych tych nie uzupełnia się 
 
1. Imię i nazwisko:       
2. Adres zamieszkania:       
3. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu

*
:       

4. Składając niniejszą dyspozycję działam jako (zaznaczyć właściwe): 
 pracownik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego 
 pełnomocnik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego  
 członek Zarządu lub innego organu Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego 
 prokurent Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego  
 inna podstawa (wskazać jaka)        

 
IV. Treść dyspozycji  
 
W związku z zamiarem złożenia w imieniu Akcjonariuszy oferty sprzedaży akcji pod firmą MCI Capital S.A. z 
siedzibą w Warszawie („Spółka”) w odpowiedzi na Zaproszenie do składania akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w 
Warszawie ogłoszone w dniu 27 stycznia 2017 r. („Zaproszenie”), niniejszym składam/y nieodwołalną 
dyspozycję zablokowania zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 
złoty) każda, oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00012, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych 
Akcjonariuszy wskazanych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza („Akcje”), z 
terminem obowiązywania tej blokady do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji wynikającego z 

                                                            
*
 Niepotrzebne skreślić 
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harmonogramu ustalonego w Zaproszeniu, tj. do dnia 15 lutego 2017 r., z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji 
spod blokady winno nastąpić w chwili wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia 
transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie składam/y nieodwołalną dyspozycję wystawienia 
instrukcji rozrachunkowej w celu przeniesienia Akcji na rzecz Spółki tytułem sprzedaży po cenie 8,82 zł 
(słownie: osiem złotych oraz osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję, na warunkach określonych w 
Zaproszeniu, z uwzględnieniem tego, aby Akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Spółki 
prowadzonym przez podmiot pośredniczący, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot 
pośredniczący”) oraz składam/y dyspozycję wystawienia dla ww. Akcjonariuszy świadectw depozytowych, 
w treści których zostanie wskazana w szczególności liczba Akcji będących przedmiotem powyższej blokady, 
termin blokady Akcji oraz cel wydania świadectwa depozytowego. Niniejszym wyrażam/y zgodę na przekazanie 
Podmiotowi pośredniczącemu, w terminie wskazanym przez Podmiot pośredniczący, informacji o liczbie Akcji 
zablokowanych na rzecz poszczególnych Akcjonariuszy w wykonaniu niniejszej dyspozycji.      
 
 
 
 

 
………………………………………… 

(data, podpis i pieczątka imienna 
osoby składającej dyspozycje) 

 
 

 
……………………………………….………………………………………… 
(pieczęć podmiotu składającego dyspozycje w imieniu swoich klientów 

tj. Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego) 

 
 
 
 

………………………………………… 
(data przyjęcia dyspozycji) 

 
 

 
 
 
 

……………………………………….………………………………………… 
(podpis i pieczątka imienna pracownika biura/domu maklerskiego lub 

banku depozytariusza przyjmującego dyspozycję) 
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LISTA AKCJONARIUSZY, 
W IMIENIU KTÓRYCH OFERTĘ SPRZEDAŻY AKCJI SKŁADA PODMIOT PROWADZĄCY RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

LUB PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 

L.p. Osoba fizyczna 
- wstawić „X”, 
jeżeli 
Akcjonariusz jest 
osobą fizyczną 

Osoba 
prawna/inna 
jednostka 
organizacyjna 
- wstawić „X”, jeżeli 
Akcjonariusz jest 
osobą prawną lub 
inną jednostką 
organizacyjną 

osoba fizyczna Liczba Akcji 
oferowanych do 
sprzedaży przez 
Akcjonariusza 

Nr rachunku 
papierów 
wartościowych, na 
którym są zapisane 
Akcje będące 
przedmiotem 
Oferty Sprzedaży 

Nazwa podmiotu 
prowadzącego 
rachunek 
papierów 
wartościowych 
wskazany w 
kolumnie K 

Imię  
i nazwisko 
 

Adres 
zamieszkania 

Status dewizowy 
R-rezydent 
N-nierezydent 

PESEL/data 
urodzenia w braku 
PESEL 

Obywatelstwo Seria i numer 
dokumentu 
tożsamości  
(dowód osobisty 
wydany w Polsce 
lub paszport) 

osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna 

Firma/Nazwa Siedziba i adres Status dewizowy 
R-rezydent 
N-nierezydent 

W przypadku 
rezydenta –  KRS 
inny właściwy  numer 
rejestrowy 

W przypadku rezydenta 
- REGON lub inny 
właściwy  numer 
identyfikacyjny 

W przypadku 
nierezydenta –  
NIP lub numer 
właściwego 
rejestru 
zagranicznego 
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PEŁNOMOCNICTWO 

UDZIELANE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI 
MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 
(wzór formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)  

 
 

Ja, niżej podpisany/a: 

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa („Akcjonariusz”): 

1. Imię i nazwisko:       

2. Adres zamieszkania:       

3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):       

4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy):  rezydent     nierezydent 

5. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL
*
:       

6. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

7. Obywatelstwo:       

niniejszym udzielam Pani/Panu/innemu podmiotowi: 

Dane Pełnomocnika: 

1. Imię i nazwisko/Firma:       

2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       

3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)
*
:       

4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

5. Obywatelstwo:       

 

pełnomocnictwa, do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz następujących czynności związanych ze 
złożeniem oferty sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferta Sprzedaży”), składanej  
w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 
ogłoszone w dniu 27 stycznia 2017 r. (dalej „Zaproszenie”): 
 

1) uzyskania świadectwa depozytowego wystawionego co do akcji na okaziciela spółki pod firmą MCI Capital 
S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowanych, 
oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00012, w liczbie       (słownie:      ), zapisanych na rachunku 
papierów wartościowych Akcjonariusza o numerze       prowadzonym przez       („Akcje”), 

2) złożenia Oferty Sprzedaży wyżej wymienionych Akcji na rzecz MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na 
warunkach określonych w Zaproszeniu,  

3) złożenia w podmiocie pośredniczącym, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, świadectwa 
depozytowego, Oferty Sprzedaży oraz innych niezbędnych dokumentów, oświadczeń i informacji 
wymaganych w odpowiedzi na Zaproszenie, 

4) złożenia dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej dotyczącej przeniesienia Akcji i 
rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na warunkach 
określonych w Zaproszeniu, 

5) udzielenia podmiotowi pośredniczącemu, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, nieodwołalnego i 
niewygasającego na wypadek śmierci Akcjonariusza pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza 
oświadczenia MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie o przyjęciu Oferty Sprzedaży, w całości lub z 
uwzględnieniem ewentualnej redukcji przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach określonych w 
Zaproszeniu, na skutek czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a MCI 
Capital S.A. z siedzibą w Warszawie poza rynkiem zorganizowanym. Pełnomocnik, z przyczyn uzasadnionych 
treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty 
Sprzedaży, powinien zrzec się prawa do odwołania pełnomocnictwa udzielanego Noble Securities S.A. 
Ponadto Noble Securities S.A. ma prawo reprezentować drugą stronę umowy sprzedaży Akcji, tj. MCI Capital 
S.A. z siedzibą w Warszawie. Noble Securities S.A. ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego 
pełnomocnictwa i w jego zakresie, dalszego pełnomocnictwa dla swoich pracowników. Noble Securities S.A. 
nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

                                                            
*
 Niepotrzebne skreślić 
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Ponadto oświadczam, iż akceptuję treść formularza Oferty Sprzedaży i zawartych w nim oświadczeń składanych 
w moim imieniu przez Pełnomocnika, jak również pozostałych dokumentów sporządzanych w moim imieniu przez 
Pełnomocnika w związku z Ofertą Sprzedaży. 

 

  

 
 

      

miejscowość, data 

___________________________________________________________ 

własnoręczny podpis Akcjonariusza 

 

 

 
Oświadczenie pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie 

 
(dotyczy wyłącznie sytuacji, w której pełnomocnictwo będzie udzielane 

w obecności pracownika Noble Securities S.A.) 
 

 
Poświadczam, iż niniejsze Pełnomocnictwo zostało udzielone i podpisane przez wskazaną wyżej osobę w mojej 
obecności.    
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (data, pieczęć firmowa, pieczątka imienna i podpis pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie)  
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PEŁNOMOCNICTWO 

UDZIELANE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI 
MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 
(wzór formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej) 
 
 

Ja (my) niżej podpisany (podpisani), działając w imieniu: 

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa („Akcjonariusz”): 

1. Firma/Nazwa:       

2. Siedziba i adres:       

3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):       

4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy):  rezydent     nierezydent 

5. W przypadku rezydenta - numer KRS (lub inny numer rejestrowy)
*
:       

6. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:       

niniejszym udzielam (udzielamy) Pani/Panu/innemu podmiotowi: 

Dane Pełnomocnika: 

1. Imię i nazwisko/Firma:       

2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:       

3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)
*
:       

4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu
*
:       

5. Obywatelstwo:       

 
pełnomocnictwa, do dokonania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza następujących czynności związanych ze 
złożeniem oferty sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferta Sprzedaży”), składanej  
w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 
ogłoszone w dniu 27 stycznia 2017 r. (dalej „Zaproszenie”): 

1) uzyskania świadectwa depozytowego wystawionego co do akcji na okaziciela spółki pod firmą MCI Capital 
S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowanych, 
oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00012, w liczbie       (słownie:      ), zapisanych na rachunku 
papierów wartościowych Akcjonariusza o numerze       prowadzonym przez       („Akcje”), 

2) złożenia Oferty Sprzedaży wyżej wymienionych Akcji na rzecz MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na 
warunkach określonych w Zaproszeniu,  

3) złożenia w podmiocie pośredniczącym, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, świadectwa 
depozytowego, Oferty Sprzedaży oraz innych niezbędnych dokumentów, oświadczeń i informacji 
wymaganych w odpowiedzi na Zaproszenie, 

4) złożenia dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej dotyczącej przeniesienia Akcji i 
rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na warunkach 
określonych w Zaproszeniu, 

5) udzielenia Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego pełnomocnictwa do przyjęcia w 
imieniu Akcjonariusza oświadczenia MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie o przyjęciu Oferty Sprzedaży, 
w całości lub z uwzględnieniem ewentualnej redukcji przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach 
określonych w Zaproszeniu, na skutek czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy 
Akcjonariuszem a MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie poza rynkiem zorganizowanym. Pełnomocnik, z 
przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa i w celu 
zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, powinien zrzec się prawa do odwołania pełnomocnictwa udzielanego 
Noble Securities S.A. Ponadto Noble Securities S.A. ma prawo reprezentować drugą stronę umowy 
sprzedaży Akcji, tj. MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Noble Securities S.A. ma prawo udzielenia, na 
podstawie niniejszego pełnomocnictwa i w jego zakresie, dalszego pełnomocnictwa dla swoich pracowników. 
Noble Securities S.A. nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

  

                                                            
*
 Niepotrzebne skreślić 
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Ponadto imieniem Akcjonariusza oświadczam, iż akceptuję treść formularza Oferty Sprzedaży i zawartych w nim 
oświadczeń składanych w imieniu i na rzecz Akcjonariusza przez Pełnomocnika, jak również pozostałych 
dokumentów sporządzanych w imieniu i na rzecz Akcjonariusza przez Pełnomocnika w związku z Ofertą 
Sprzedaży. 

 
 

      

miejscowość, data 

___________________________________________________________ 

własnoręczny podpis osoby/osób reprezentujących Akcjonariusza 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Pieczęć firmowa Akcjonariusza 

 

 

 
Oświadczenie pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie 

 
(dotyczy wyłącznie sytuacji, w której pełnomocnictwo będzie udzielane 

w obecności pracownika Noble Securities S.A.) 
 

 
Poświadczam, iż niniejsze Pełnomocnictwo zostało podpisane przez wskazaną wyżej osobę/osoby w mojej 
obecności.    
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (data, pieczęć firmowa, pieczątka imienna i podpis pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie)  
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OŚWIADCZENIE 
PODMIOTU PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 SKŁADANE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 
My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 
 
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych)       
 
z siedzibą w       pod adresem:       
 
zwanego dalej „Podmiotem prowadzącym rachunki”, prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla 
akcjonariuszy będących klientami Podmiotu prowadzącego rachunki (zwanych dalej łącznie „Akcjonariuszami”, 
a każdy z osobna „Akcjonariuszem”), wyszczególnionych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do 
Oferty Sprzedaży, w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą  
w Warszawie (zwanym dalej „Zaproszeniem”), podanym do publicznej wiadomości w dniu 27 stycznia 2017 r., 
niniejszym oświadczamy, że:      

1.  Podmiot prowadzący rachunki jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza. 

2.  Podmiot prowadzący rachunki uzyskał od Akcjonariusza instrukcje dotyczące akcji spółki MCI Capital S.A. 

(zwanych dalej „Akcjami”) będących przedmiotem  oferty sprzedaży składanej w odpowiedzi na Zaproszenie 

(zwanej dalej „Ofertą Sprzedaży”) i zapisanych na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza 

prowadzonym przez Podmiot prowadzący rachunki, w zakresie sporządzania dokumentów związanych z Ofertą 

Sprzedaży określonych w Zaproszeniu, a w szczególności: 

a) ustanowienia blokady Akcji potwierdzonej stosownym świadectwem depozytowym zgodnie z warunkami 

określonymi w Zaproszeniu, 

b) wystawienia instrukcji rozrachunkowej co do Akcji zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu, 

c) wystawienia świadectwa depozytowego co do Akcji i złożenia go w podmiocie pośredniczącym w realizacji 

Zaproszenia, tj. w Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Podmiot pośredniczący”) zgodnie  

z warunkami określonymi w Zaproszeniu, 

d) wystawienia formularza Oferty Sprzedaży co do Akcji, dostarczenia go do Podmiotu pośredniczącego oraz 

otrzymania egzemplarza formularza z poświadczoną datą wpływu przez Podmiot pośredniczący, 

e) udzielenia Podmiotowi pośredniczącemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu danego 

Akcjonariusza oświadczenia MCI Capital S.A. o przyjęciu Oferty Sprzedaży, na zasadach i w zakresie  

określonych w Zaproszeniu. 

3.  Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę/osoby należycie umocowaną/umocowane do 

reprezentowania Akcjonariusza. 

4. Podmiot prowadzący rachunki ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze 

złożeniem Oferty Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza, związane w szczególności z niewłaściwą identyfikacją 

Akcjonariusza przez Podmiot prowadzący rachunki, brakiem umocowania osoby/osób 

składającej/składających instrukcje, o których mowa powyżej lub brakiem umocowania Podmiotu 

prowadzącego rachunki do działania w imieniu Akcjonariusza. 

5. Podmiot prowadzący rachunki zobowiązuje się wystawić odpowiednią instrukcję rozrachunkową, w wyniku której 

Akcje MCI Capital S.A. będące przedmiotem Oferty Sprzedaży, zostaną zapisane na koncie Podmiotu 

pośredniczącego w KDPW, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert 

Sprzedaży przesłanego przez Podmiot pośredniczący, wskazującego warunki rozliczenia. Kwota zapłaty za 

Akcje objęte Ofertą Sprzedaży może zostać pomniejszona o prowizję należną Podmiotowi prowadzącemu 

rachunki.  
Jednocześnie oświadczamy, że Podmiot prowadzący rachunki upoważnia do działania w swoim imieniu,  
w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującą osobę/osoby: 
 

                  

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko) (imię i nazwisko) 

                  

(adres zamieszkania) (adres zamieszkania) (adres zamieszkania) 

                  

(seria i numer dowodu tożsamości) (seria i numer dowodu tożsamości) (seria i numer dowodu tożsamości) 

                  

(obywatelstwo) (obywatelstwo) (obywatelstwo) 

 
Za/w imieniu Podmiotu prowadzącego rachunki:  
 
 
 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 
imię i nazwisko, stanowisko, podpis imię i nazwisko, stanowisko, podpis 
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OŚWIADCZENIE  
PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

SKŁADANE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI MCI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
 
My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 
 
(nazwa podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych)       
 
z siedzibą w        
 
zwanego dalej „Podmiotem zarządzającym”, zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych 
prowadzonych dla akcjonariuszy będących klientami Podmiotu zarządzającego (zwanych dalej łącznie 
„Akcjonariuszami”, a każdy z osobna „Akcjonariuszem”), wyszczególnionych w Liście Akcjonariuszy 
stanowiącej Załącznik do Oferty Sprzedaży składanej w ich imieniu i na ich rzecz przez Podmiot zarządzający w 
związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą  
w Warszawie (zwanym dalej „Zaproszeniem”), podanym do publicznej wiadomości w dniu 27 stycznia 2017 r., 
niniejszym oświadczamy, że:      

1.  Podmiot zarządzający jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza. 

2.  Podmiot zarządzający uzyskał od Akcjonariusza instrukcje dotyczące akcji spółki MCI Capital S.A. (zwanych 

dalej „Akcjami”) będących przedmiotem oferty sprzedaży składanej w odpowiedzi na Zaproszenie (zwanej dalej 

„Ofertą Sprzedaży”), w zakresie sporządzania dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży określonych  

w Zaproszeniu, a w szczególności: 

a) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu, 

b) złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej co do Akcji zgodnie z warunkami 

określonymi w Zaproszeniu,  

c) uzyskania świadectwa depozytowego co do Akcji i złożenia go w podmiocie pośredniczącym w realizacji 

Zaproszenia, tj. w Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Podmiot pośredniczący”),  

d) złożenia Oferty Sprzedaży co do Akcji, dostarczenia jej do Podmiotu pośredniczącego oraz otrzymania 

egzemplarza formularza Oferty Sprzedaży z poświadczoną datą wpływu przez Podmiot pośredniczący, 

e) udzielenia Podmiotowi pośredniczącemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu danego 

Akcjonariusza oświadczenia MCI Capital S.A. o przyjęciu Oferty Sprzedaży, na zasadach i w zakresie  

określonych w Zaproszeniu. 

3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę/osoby należycie umocowaną/umocowane do 

reprezentowania Akcjonariusza. 

4. Podmiot zarządzający ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty 

Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza, związane w szczególności z niewłaściwą identyfikacją Akcjonariusza przez 

Podmiot zarządzający, brakiem umocowania osoby/osób składającej/składających instrukcje, o których mowa 

powyżej lub brakiem umocowania Podmiotu zarządzającego do działania w imieniu Akcjonariusza. 
 
Jednocześnie oświadczamy, że Podmiot zarządzający upoważnia do działania w swoim imieniu, w zakresie 
wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującą osobę/osoby: 
 

                  

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko) (imię i nazwisko) 

                  

(adres zamieszkania) (adres zamieszkania) (adres zamieszkania) 

                  

(seria i numer dowodu tożsamości) (seria i numer dowodu tożsamości) (seria i numer dowodu tożsamości) 

                  

(obywatelstwo) (obywatelstwo) (obywatelstwo) 

 
Za/w imieniu Podmiotu zarządzającego:  
 
 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 
imię i nazwisko, stanowisko, podpis imię i nazwisko, stanowisko, podpis 
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………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 
ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR ……………………………………. 

 
wydane w celu umożliwienia złożenia oferty sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
zgodnie z warunkami Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą  
w Warszawie, podanymi do publicznej wiadomości w dniu 27 stycznia 2017 r. („Zaproszenie”) 

 
 

…………………………………………………………..……………………………………. 
nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem 

 
stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na swoim koncie depozytowym 

  

 
 

          

 

(nr konta w KDPW, na którym akcje są zdeponowane) 

 

znajduje się:
  

…………………………………………. 
(liczba akcji cyframi) 

…………………………………………………….…. 
(liczba akcji słownie) 

  
akcji na okaziciela spółki: 

MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 
Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa  

 
(ISIN PLMCIMG00012) o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”), których właścicielem jest: 
 
imię i nazwisko/nazwa lub firma:  …………………………………………………………………………….…. 

adres/siedziba i adres .…………………………………………….………………………………………………. 

PESEL/REGON …………………………………………………….……………………………………………. 

zwany dalej „Akcjonariuszem”  
 
nr rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza …………………………………………………………… 
 
 
Zaświadczamy, iż Akcje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie występują żadne ograniczenia w ich 
przenoszeniu, poza tymi, które zostały wskazane w jego treści. Zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza, Akcje 
zostały zablokowane na jego rachunku papierów wartościowych maksymalnie do dnia rozliczenia transakcji 
sprzedaży Akcji na rzecz Spółki, tj. do dnia 15 lutego 2017 r. (włącznie), przy czym zwolnienie ww. blokady 
nastąpi z chwilą wystawienia instrukcji rozrachunkowych mających na celu rozliczenie transakcji zgodnie z 
Zaproszeniem. Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania Akcji 
zapisanych na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza oraz w celu umożliwienia złożenia Oferty 
Sprzedaży zgodnie z Zaproszeniem. Niniejszym oświadczamy, iż Akcjonariusz złożył nieodwołalną dyspozycję 
blokady Akcji oraz nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej, na podstawie której nastąpi 
przeniesienie Akcji na rzecz Spółki. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa depozytowego pozostaną 
zablokowane i nie będą przedmiotem obrotu w okresie jego ważności. Świadectwo jest ważne do dnia 15 lutego 
2017 r. 
 
 

 
 
 

…………………………………… 

  
 
 

…………………………………… 
podpis i pieczęć pracownika 
wystawiającego świadectwo 

depozytowe 

 pieczęć podmiotu wystawiającego 
świadectwo depozytowe 

 
Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:  
 

             …………………………………... 

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe: 
 

 ….………………………………... 
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.................................................................. .................................................................. 
(pieczęć Banku Depozytariusza)  
 

(miejscowość, data) 

..................................................................  
(kod Banku Depozytariusza w KDPW)  

 
ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR ……………………………………. 

(dla Klientów Banku Depozytariusza) 
 

wydane w celu umożliwienia złożenia oferty sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
zgodnie z warunkami Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą  
w Warszawie, podanymi do publicznej wiadomości w dniu 27 stycznia 2017 r. („Zaproszenie”) 

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

nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem 
 
stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na swoim koncie depozytowym 

 
 

          

 

(nr konta w KDPW, na którym akcje są zdeponowane) 

 

znajduje się:
  

…………………………………………. 
(liczba akcji cyframi) 

…………………………………………………….…. 
(liczba akcji słownie) 

akcji na okaziciela spółki: 
MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa  
 

(ISIN PLMCIMG00012) o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”), których właścicielem jest: 
 
imię i nazwisko/nazwa lub firma:……………………………..……………………………………………….….... 

adres/siedziba …………………………………………………….………………………………………………… 

PESEL/REGON …………………………………………………….……………………………………………… 

Seria i numer dowodu tożsamości …………………………..…………………………..……………………….…. 

zwany dalej „Akcjonariuszem”  
 
nr rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Akcjonariusza ….………………………………… 
 
nr rachunku pieniężnego Akcjonariusza  ….………………………………… 
 
Zaświadczamy, iż ww. Akcje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie występują żadne ograniczenia w ich 
przenoszeniu, poza tymi, które zostały wskazane w jego treści. Zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza, Akcje 
zostały zablokowane na jego rachunku papierów wartościowych maksymalnie do dnia rozliczenia transakcji 
sprzedaży Akcji na rzecz Spółki, tj. do dnia 15 lutego 2017 r. (włącznie), przy czym zwolnienie ww. blokady 
nastąpi z chwilą wystawienia instrukcji rozrachunkowych mających na celu rozliczenie transakcji zgodnie z 
Zaproszeniem. Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania Akcji 
zapisanych na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza oraz w celu umożliwienia złożenia Oferty 
Sprzedaży zgodnie z Zaproszeniem. Niniejszym oświadczamy, iż Akcjonariusz złożył nieodwołalną dyspozycję 
blokady Akcji oraz nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej, na podstawie której nastąpi 
przeniesienie Akcji na rzecz Spółki. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa depozytowego pozostaną 
zablokowane i nie będą przedmiotem obrotu w okresie jego ważności. Świadectwo jest ważne do dnia 15 lutego 
2017 r. 

 
 

……………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………… 
podpis i pieczęć pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe pieczęć Banku Depozytariusza  

 
 

nr faksu do Banku Depozytariusza: ……………………………………………………………….  

 

nr telefonu do osoby wystawiającej świadectwo:…………………………………………………..  
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.................................................................. .................................................................. 
(pieczęć Banku Depozytariusza)  
 

(miejscowość, data) 

..................................................................  
(kod Banku Depozytariusza w KDPW)  

 
ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR ........................... 

(dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”) 
 
 
wydane w celu umożliwienia złożenia Oferty Sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
zgodnie z warunkami Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą  
w Warszawie, podanymi do publicznej wiadomości w dniu 27 stycznia 2017 r. 

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

nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem 
 
stwierdza, że na rachunku zbiorczym („omnibus”) o numerze ....................................................................................  
 
prowadzonym dla ………………………………........................................................................................................    
    (nazwa instytucji finansowej) 
 
przez Bank Depozytariusz posiadający w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych konto depozytowe  
 
stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na swoim koncie depozytowym 

 
 

          

 

(nr konta w KDPW, na którym akcje są zdeponowane) 

 

znajduje się:
  

…………………………………………. 
(liczba akcji cyframi) 

…………………………………………………….…. 
(liczba akcji słownie) 

akcji na okaziciela spółki: 
MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa 
 
(ISIN PLMCIMG00012) o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”), których właścicielem jest: 
 
imię i nazwisko/nazwa lub firma……………………………..……………………………………………….….... 

adres/siedziba i adres …………………………………………….………………………………………………… 

PESEL/REGON …………………………………………………….……………………………………………… 

Seria i numer dowodu tożsamości …………………………..…………………………..……………………….…. 

 
Zaświadczamy, iż Akcje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie występują żadne ograniczenia w ich 
przenoszeniu, poza tymi, które zostały wskazane w jego treści. Zgodnie z dyspozycją Klienta, Akcje zostały 
zablokowane na jego rachunku papierów wartościowych maksymalnie do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży 
Akcji na rzecz Spółki, tj. do dnia 15 lutego 2017 r. (włącznie), przy czym zwolnienie ww. blokady nastąpi z chwilą 
wystawienia instrukcji rozrachunkowych mających na celu rozliczenie transakcji zgodnie z Zaproszeniem. 
Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania Akcji zapisanych na rachunku 
papierów wartościowych Klienta oraz w celu umożliwienia złożenia Oferty Sprzedaży zgodnie z Zaproszeniem. 
Niniejszym oświadczamy, iż Klient złożył nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji oraz nieodwołalną dyspozycję 
wystawienia instrukcji rozrachunkowej, na podstawie której nastąpi przeniesienie Akcji na rzecz Spółki. Akcje w 
liczbie wskazanej w treści świadectwa depozytowego pozostaną zablokowane i nie będą przedmiotem obrotu w 
okresie jego ważności. Świadectwo jest ważne do dnia 15 lutego 2017 r. 

 
 

……………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………… 
podpis i pieczęć pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe pieczęć Banku Depozytariusza  

 
 
nr faksu do Banku Depozytariusza: ……………………………………………………………….  
 
nr telefonu do osoby wystawiającej świadectwo:…………………………………………………..  
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.................................................................. .................................................................. 
(pieczęć Banku Depozytariusza)/  
(stamp of the financial institution, client of the 
Custodian Bank) 

(miejscowość, data) 
(place, date) 

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

 

(kod Banku Depozytariusza w KDPW) 
(code of the Custodian Bank in CSDP) 

 

 
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 złożenia Oferty Sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
zgodnie z warunkami Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą  
w Warszawie, podanymi do publicznej wiadomości w dniu 27 stycznia 2017 r. 
issued to enable the Client to make an offer of sale of shares of MCI Capital S.A. with its registered seat in 
Warsaw, in accordance with an Invitation to make offers of sale of shares of MCI Capital S.A. with its 
registered seat in Warsaw, published on January 27

th
, 2017. 
 

………………………………………………………………………………..……………………………………. 
nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem 

name of the institution – issuer of the deposit certificate, with its registered seat and address 
 
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 konta w KDPW, na którym akcje są zdeponowane/CSDP account no. where the shares are deposited ) 

 

znajduje się/are registered:
  

…………………………………………. 
(liczba akcji cyframi/no. of shares) 

………………………………………… 
(liczba akcji słownie/no. of shares in 

words) 
akcji na okaziciela spółki/bearer shares of: 

MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa 

 
(ISIN PLMCIMG00012) o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”), których właścicielem jest: 
(ISIN PLMCIMG00012) with a nominal value of 1,00 zł each („Shares”), owned by: 
 
 
imię i nazwisko/nazwa lub firma 

name and surname/name of company…………………………..……………………………………………….….... 

adres/siedziba i adres  

adress/ registered office ………………………………………….………………………………………………… 

PESEL/REGON …………………………………………………….……………………………………………… 

Seria i numer dowodu tożsamości  

ID number                                        …………………………..…………………………..……………………….…. 

 
Zaświadczamy, iż Akcje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie występują żadne ograniczenia w ich 
przenoszeniu, poza tymi, które zostały wskazane w jego treści. Zgodnie z dyspozycją Klienta, Akcje zostały 
zablokowane na jego rachunku papierów wartościowych maksymalnie do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży 
Akcji na rzecz Spółki, tj. do dnia 15 lutego 2017 r. (włącznie), przy czym zwolnienie ww. blokady nastąpi z chwilą 
wystawienia instrukcji rozrachunkowych mających na celu rozliczenie transakcji zgodnie z Zaproszeniem. 
Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania Akcji zapisanych na rachunku 
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papierów wartościowych Klienta oraz w celu umożliwienia złożenia Oferty Sprzedaży zgodnie z Zaproszeniem. 
Niniejszym oświadczamy, iż Klient złożył nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji oraz nieodwołalną dyspozycję 
wystawienia instrukcji rozrachunkowej, na podstawie której nastąpi przeniesienie Akcji na rzecz Spółki. Akcje w 
liczbie wskazanej w treści świadectwa depozytowego pozostaną zablokowane i nie będą przedmiotem obrotu w 
okresie jego ważności. Świadectwo jest ważne do dnia 15 lutego 2017 r. 
 
We hereby certify that Shares are not encumbered with any third party rights and are not subject to any limitations 
on their transfer, apart from these mentioned in its content. In accordance with Client’s instruction, the Shares has 
been blocked on Client’s securities account until and including the day of clearing the transaction of sale of Shares 
to the Company, i.e. until February 15

th
, 2017  where block of the Shares shall be released with a moment of 

issuing settlement instructions aimed at settlement of the transaction in accordance with the Invitation. Deposit 
certificate has been issued to certify ownership of Shares registered on Client’s securities account as well as to 
enable to make an offer of sale of Shares in accordance with the Invitation. We hereby certify, that Client has 
submitted irrevocable instruction to block Shares as well as irrevocable instruction to issue settlement instructions, 
basing on which the Shares shall be transferred to the Company. The Shares in the number indicated in the 
deposit certificate will remain blocked and will not be traded from the date of its issue until and including the 
transaction date. This deposit certificate shall be valid until and including the date of February 15

th
, 2017. 

 
 

……………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………… 
podpis i pieczęć pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe/ 

stamp and signature of the employee issuing the deposit certificate 
pieczęć Banku Depozytariusza/ 

Stamp of Custodian Bank  
 
 
nr faksu do Banku Depozytariusza:  
fax number of Custodian Bank:        ………………………………………………………………. 
 
nr telefonu do osoby wystawiającej świadectwo: 
telephone number of the person issuing the deposit certificate:…………………………………………………..  
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LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA 
NOBLE SECURITIES S.A. 

Częstochowa 

ul. Dąbrowskiego 7/4 
42-200 Częstochowa 

T: +48 34 324 05 35  
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Gdynia 

ul. Batorego 28-32 
81-366 Gdynia T: +48 58 782 07 41 - 42 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Gorzów Wielkopolski 

ul. Młyńska 1 
Galeria Młyńska, 3 piętro 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

T: +48 95 724 13 10 - 14  
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Kalisz  

ul. Chopina 26-28 
62-800 Kalisz 

T: +48 62 757 12 00 - 03  
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Katowice 

ul. Warszawska 29/2 
40-009 Katowice 

T: +48 32 601 25 16  
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Kielce 

ul. Sienkiewicza 78A 
25-501 Kielce 

T: + 48 41 345 99 90  
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Kraków  

ul. Królewska 57 
30-081 Kraków 

T: +48 12 655 70 08  
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Kraków  

ul. Radziwiłłowska 33/35 
31-026 Kraków 

T: +48 12 628 53 55 - 56  
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Łódź 

ul. Sienkiewicza 82/84 
90-318 Łódź 

T: +48 42 630 88 05, 
42 634 35 60 - 66  

 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Opole 
ul. Luboszycka 36 

Biurowiec Europole, piętro 1 
45-215 Opole 

T: +48 77 415 60 34-35 
Pon - Pt  

8.45-17.15 

Poznań 

ul. Paderewskiego 6 lok. 3 
61-770 Poznań 

T: +48 61 855 02 44, 
61 855 02 40  

 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Pszczyna  

ul. Piastowska 22 
43-200 Pszczyna 

T: +48 32 447 16 11  
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 
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Radom 

ul. Żeromskiego 65 
26-600 Radom 

T: +48 48 360 17 79,  
48 360 23 36 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Toruń 

ul. Grudziądzka 46-48 

87-100 Toruń 

T: +48 56 660 01 51 - 52 
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Warszawa 

ul. Wspólna 62 
00-648 Warszawa 

T: +48 22 323 23 92 - 93 
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Warszawa 

ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

T: +48 22 213 22 11 
Pon - Pt  

8.45-17.15 

Wrocław  

ul. Piłsudskiego 13 
50-048 Wrocław 

T: +48 71 323 08 36 - 37  
 

Pon - Pt  
8.45-17.15 

Wrocław  

ul. Powstańców Śląskich  
73-95 

53-332 Wrocław 

T: +48 71 338 22 10 - 11 Pon - Pt  
8.45-17.15 

 


