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................................................................. 
pieczęć biura/domu maklerskiego 

 

DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI 
w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 

akcji spółki CPD S.A. na rzecz CPD Spółka Akcyjna 

W związku z ogłoszeniem w dniu 25 czerwca 2021 r. publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji 
spółki: 

CPD S.A. 

na rzecz CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa za pośrednictwem 
Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego  Pekao i Pekao Investment Banking S.A. niniejszym składam dyspozycję 
zablokowania posiadanych przeze mnie akcji zwykłych na okaziciela zwanych dalej Akcjami: 

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

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

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

Kod LEI: …………………………………….. 

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

 

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

Nazwa spółki:    CPD S.A. 
 

Kod Akcji w KDPW:   PLCELPD00013 

 

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

 

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

 
Termin ważności blokady:   do dnia rozrachunku transakcji zgodnie z Wezwaniem albo 
skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą niniejszy zapis 
  
 

Upoważniam i zobowiązuję niniejszym firmę inwestycyjną, z którą mam zawartą umowę o świadczenie usługi 
maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, w której składam niniejszą Dyspozycję Blokady Akcji, do niezwłocznego przekazania w moim 
(naszym) imieniu do podmiotu, na którego koncie w KDPW są zdeponowane posiadane przeze mnie  ww. Akcje 
(wskazanego powyżej) złożonej nieodwołalnej Dyspozycji Blokady Akcji będących przedmiotem zapisu w 
odpowiedzi na ogłoszone Wezwanie, w celu dokonania przez ten podmiot blokady na Akcjach. 
Wraz ze złożeniem niniejszej Dyspozycji Blokady Akcji zobowiązuję podmiot wskazany przechowujący ww. Akcje 
do dokonania blokady Akcji i odesłania do firmy inwestycyjnej przekazującej niniejszą dyspozycję, potwierdzenia 
(w postaci elektronicznej) ustanowienia blokady ww. Akcji w terminie nie później niż następnego dnia roboczego 
do godz. 10.00, a w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie - nie 
później niż do końca dnia roboczego, w którym podmiot ten otrzymał Dyspozycję Blokady Akcji. 
Wyrażam zgodę na przekazanie przez firmę inwestycyjną, z którą mam zawartą umowę o świadczenie usługi 
maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 
danych zawartych w złożonej przeze mnie Dyspozycji Blokady Akcji i upoważniam podmiot prowadzący mój 
rachunek papierów wartościowych do otrzymania ww. informacji. Oferowane do sprzedaży Akcje nie są obciążone 
żadnymi prawami na rzecz osób trzecich (dotyczy Klienta Banku Depozytariusza). 

 

 

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

Data i podpis Klienta      Data, pieczęć i podpis przyjmującego 

        dyspozycję blokady  


