ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA ZBYCIA ZDEMATERIALIZOWANYCH AKCJI
SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S.A.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.
ul. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań
Niniejszy dokument stanowi odpowiedź na umieszczone na stronie internetowej Spółki
oraz w prasie ogłoszenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. o zamiarze
nabycia przez spółkę akcji pracowniczych Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.
Imię i Nazwisko

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

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………….
Ulica, nr domu, nr lokalu ………………………………………………………………………………………………
Kod, Miejscowość ………………………………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji (jeśli jest inni niż powyższy)
Ulica, nr domu, nr lokalu ………………………………………………………………………………………………
Kod, Miejscowość ………………………………………………………………………………………………………..
PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości
PESEL ……………………………………………………..

Dowód osobisty ….......……………………………

Rodzaj akcji: Seria A
Numer: od ………………………………………. do ……………………………………….
Liczba akcji oferowanych do zbycia: …………………………
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 1

Cena

zbycia

jednej

akcji

wynosi

…………………

zł

(słownie:

………………………………………………….………………………….), tj. łącznie za wszystkie akcje kwota
w wysokości …………..…………..zł (słownie:……………………………………………………………………..)
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.
o zamiarze nabycia przez Spółkę akcji pracowniczych oraz Regulaminem nabywania
akcji własnych Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., w szczególności
z zasadami nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy i wyrażam na nie zgodę,
2) jako właściciel akcji, oświadczam iż nie są one obciążone zastawem ani żadnymi
innymi prawami na rzecz osób trzecich oraz że nie toczą się żadne postępowania
sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem są akcje,
3) figuruję jako akcjonariusz w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki,
4) oświadczam, że na dzień złożenia niniejszej oferty akcje zostały zdematerializowane,
a odcinek zbiorowy akcji będących jej przedmiotem został przekazany Spółce,
5) zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 262/280,
w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją procesu nabycia
przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. akcji w celu ich umorzenia,
a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz dobrowolności ich
podania organom korporacyjnym Spółki.
Niniejsza Oferta Zbycia Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera
jakichkolwiek zastrzeżeń oraz ważna jest do dnia 30 listopada 2022 r. włącznie.
Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie

…………………………………………………………
Data i podpis osoby składającej Ofertę Zbycia Akcji

