Załącznik nr 1

OFERTA ZBYCIA AKCJI
WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Niniejsza Oferta Zbycia Akcji („Oferta"), składana jest w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert
Zbycia Akcji WUPRINŻ S.A. („Spółka"), opublikowane w dniu 27 stycznia 2020 roku przez Spółkę oraz
rozesłane do akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu akcji własnych, przyjętego na podstawie
Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WUPRINŻ S.A. z dnia 21 stycznia 2020 r. w
sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu akcji
własnych w celu umorzenia i określenia zasad nabywania akcji własnych.
Oferta Zbycia Akcji adresowana jest do WUPRINŻ SA.

Dane Akcjonariusza składającego Ofertę:
Imię i nazwisko / Firma: ....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania / Siedziba: .....................................................................................................................................
Telefon: ................................................................Adres E-mail: ...................................................................................
Ulica, nr domu, nr lokalu: ................................................................................................................................................
Kod ........................................................................ Miejscowość:........................................................................................
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy):
Ulica, nr domu, nr lokalu: ................................................................................................................................................
Kod: ....................................................................... Miejscowość: .......................................................................................
PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości / ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bank i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać środki pieniężne ze zbycia akcji:
bank:…………………………………………………………….…………………….…………………
Nr rachunku …………………………………………………………………………………………

Rodzaj akcji oferowanych do zbycia przez Akcjonariusza:
Akcje imienne serii A:

Akcje imienne serii B:
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Ilość Akcji serii A: ………………………………

Ilość Akcji serii B: …….…………………..

Numery akcji: ……………………………………

Numery akcji: ………………………………

Łączna liczba akcji wszystkich serii: ……………………………………………………….
Cena (wynagrodzenie) jednej akcji: 15 zł (Słownie: piętnaście złotych)
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji i akceptuję jego warunki,
w szczególności zasady nabywania Akcji Spółki od Akcjonariuszy;

2. jestem właścicielem Akcji wskazanych w Ofercie, a Akcje oferowane do zbycia nie są obciążone
zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich;

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
Oferty Zbycia Akcji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO))

4. przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania oraz oświadczam, że dane osobowe wskazane w treści Oferty zostały podane
dobrowolnie.
Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Zbycia Akcji.
Uwaga : Ofertę należy wypełnić czytelnie. Oferty zawierające braki lub pola wypełnione nieprawidłowo
albo nieczytelne mogą nie być przez Spółkę rozpatrywane.

……………………………………………………….

…………………………………………….

Podpis osoby składającej Ofertę Zbycia Akcji

Data oraz podpis i pieczęć pracownika
Spółki przyjmującego Oferty Zbycia Akcji

