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Załącznik Nr 2B 

 
Wezwanie – ZPUE S.A. 

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

pieczęć biura/domu maklerskiego 

 

 

ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI 

w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki  

ZPUE S.A. 

ogłoszonego przez  

ZPUE S.A., KORONEA SP. Z O.O., ORAZ MICHAŁA WYPYCHEWICZA 

 

Niniejszym składam nieodwołalne* zlecenie sprzedaży poniżej oznaczonych Akcji po cenie 205,19 zł (słownie: dwieście pięć 

złotych 19/100) za jedną Akcję, na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki 

ZPUE S.A. ogłoszonego przez ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o, oraz Michała Wypychewicza w dniu 28 stycznia 2021 r. 

(„Wezwanie”) 

 

Imię i nazwisko/Nazwa:    .................................................................................................. 

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny):  ............................................................................. ..................... 

Numer rachunku papierów wartościowych:  ............................................................................. ..................... 

Nazwa biura/ domu maklerskiego/ banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane: 

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

Nazwa spółki: ZPUE S.A. 

Kod Akcji w KDPW: PLZPUE000012 

 

Liczba Akcji:  .................................................................................................................................. 

 

słownie liczba Akcji:  ............................................................................. ..................................................... 

 

Data złożenia zlecenia:  …../……………../2021 r.                 

Data ważności zlecenia do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie. 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem 

dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w podmiocie przyjmującym zapisy na 

sprzedaż akcji (tj. w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.) do ostatniego dnia terminu przyjmowania 

zapisów włącznie zgodnie z warunkami Wezwania. 

 

 

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

Data i podpis Klienta      Data, pieczęć i podpis przyjmującego zlecenie sprzedaży 

 

* zlecenie jest nieodwołalne z wyjątkiem przypadków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w 
sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz 

warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748), oraz na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 
szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2114) 

 


