
 

Załącznik Nr 4 

ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI UNIWHEELS AG NA RZECZ SUPERIOR INDUSTRIES 

INTERNATIONAL GERMANY AG 
 

Niniejszy dokument stanowi zapis na sprzedaż na rzecz Superior Industries International Germany AG akcji 

zwykłych na okaziciela spółki Uniwheels AG, bez wartości nominalnej (kod KDPW: DE000A13STW4), zwanych 

dalej Akcjami, w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 9 

czerwca 2017 r. przez Superior Industries International Germany AG  za pośrednictwem Domu Maklerskiego 

Banku Handlowego S.A. 

Imię i nazwisko / Firma  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres zamieszkania / Siedziba:    Telefon: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ulica:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Kod: |__|__|-|__|__|__| Miejscowość: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

Kraj:|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres korespondencyjny: (jeśli inny niż powyższy)  

Ulica: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Kod: |__|__|-|__|__|__| Miejscowość: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Kraj:|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Status prawny (prosimy zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

Osoba fizyczna  |__| Osoba prawna  |__|  

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej |__| 

Rezydent  |__| Nierezydent  |__| 

Numer identyfikacyjny*:  ………………………………….. 

*w zależności od statusu prawnego podmiotu składającego zapis: PESEL, REGON, seria i numer dokumentu 

tożsamości, numer właściwego rejestru 

Cena jednej akcji: 247,87 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem złotych 87/100) 

Liczba akcji oferowanych do sprzedaży: |__|__|__|__|__|__|__|__|  słownie :……………………………… 

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

Informacje dotyczące domu/biura maklerskiego/banku, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane 

(zgodnie z załączonym świadectwem depozytowym): 

Kod i nazwa: ………………………………………………………………. 

Nr konta KDPW, na którym Akcje są zdeponowane:  ………………………………….. 

Informacje dotyczące domu/biura maklerskiego przez które będzie dokonana transakcja (dla klientów 

banku powiernika): 

Kod i nazwa:  ………………………………………………………………. 

Nr konta KDPW domu/biura maklerskiego, przez które będzie dokonana transakcja: ………………………………..    

Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Uniwheels AG,  na 

rzecz Superior Industries International Germany AG  i akceptuję warunki w nim określone. 

2. Oferowane do sprzedaży Akcje nie są obciążone zastawem oraz żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich ani nie są przedmiotem 

postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z wezwaniem. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do 

swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Wyrażam zgodę i składam niniejszym dyspozycję, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały 
przekazane na mój rachunek pieniężny w podmiocie, który wystawił świadectwo depozytowe. 

 

 
 

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

Podpis osoby zapisującej się  Podpis i pieczęć pracownika podmiotu                                   Data przyjęcia zapisu oraz podpis 
na sprzedaż Akcji     wydającego świadectwo depozytowe*           i pieczęć pracownika DMBH 

 
*  w przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną potwierdzenie podpisu oraz umocowania osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji  

 


