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Załącznik Nr 5 

PEŁNOMOCNICTWO DLA PODMIOTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BANKU 

DEPOZYTARIUSZA / DOMU MAKLERSKIEGO  
          ………………………….. 

miejscowość, data 

 

Ja/My, niżej podpisany/i należycie umocowani do reprezentowania*  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(dane mocodawcy) 

niniejszym upoważniam/y |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

(nazwa Banku Depozytariusza / Domu Maklerskiego) 

do reprezentowania mnie/naszej firmy* w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

spółki Talanx AG, ogłoszone przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. w dniu 11 grudnia 2020 

r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje: 

 pełnomocnictwo do zablokowania na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie akcji spółki Talanx AG,  

w liczbie ……… (słownie: ……………………………………) znajdujących się na moim/naszym rachunku 

papierów wartościowych nr …………… prowadzonym przez ……………………...…………… oraz odbioru 

świadectwa depozytowego wystawionego na w/w akcje; 

 pełnomocnictwo do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w 

wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonym w dniu 11 grudnia 2020 r., przez HDI 

Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G.;*  

 pełnomocnictwo do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż w/w akcji w Domu 

Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz do odebrania wyciągu z rejestru; 

 upoważnienie do ustanawiania dalszych pełnomocników w osobach pracowników Banku Depozytariusza / 

Domu Maklerskiego. 

…………………………………………………………….. 

     podpisy osób upoważnionych 

*niepotrzebne skreślić            

 

………………………….. 

date, place 

POWER OF ATTORNEY FOR CUSTODIAN BANK / BROKERAGE HOUSE  

I/We, hereby undersigned, duly authorised to represent* 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(name of the client) 

hereby empower |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

(name of the custodian bank / brokerage house) 

to act as a representative of  myself/my company* in response to the public tender offer for sale of shares of Talanx 

AG, announced by HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. on 11th December 2020,  through 

intermediary of  Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 

This power of attorney includes: 

 authorisation to block till the settlement date of the transaction inclusive the shares of Talanx AG,  in the 

number of …………………. (in words: ………………………….), which are deposited on my/our securities 

account no ………………..…………held by …………………………………………. and to collect the 

deposit certificate issued for the  above described shares; 

 authorisation to place the irrevocable sale order for the above described shares on conditions set up in the 

tender offer for sale of shares, announced on 11th December 2020, by HDI Haftpflichtverband der Deutschen 

Industrie V.a.G.;* 

 authorisation to place deposit certificate and subscription order for the sale of the above described shares in 

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. and to collect the excerpt from the register;  

 authorisation to grant further power of attorney to custodian bank /brokerage house employees. 

 

…………………………………………………………….. 

signatures of authorised representatives  

*delete as appropriate  


