OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI CLOUD TECHNOLOGIES S.A.
NA RZECZ CLOUD TECHNOLOGIES S.A.
Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na
Ofertę Zakupu Akcji Cloud Technologies S.A. („Spółka”) dotyczącej akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 0,10 zł i oznaczonych kodem ISIN PLCLDTC00019 ogłoszoną przez Spółkę w dniu 20 grudnia
2017 roku za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A.
Imię i nazwisko/Nazwa ..................................................................................................................................
Adres zamieszkania/Siedziba .....................................................................................................................
(ulica, kod, miejscowość)

Adres korespondencyjny, (jeżeli jest inny niż podany powyżej):..............................................................................
(ulica, kod, miejscowość)

Nr telefonu .........................................
Rodzaj osoby:
rezydent...........
Numer identyfikacyjny*:...........................................

nierezydent ................

* w zależności od rodzaju osoby: PESEL, REGON, numer paszportu, numer właściwego rejestru.

Proponowana cena za jedną Akcję**: _____ zł
Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży:..................................................................................
Słownie liczba Akcji:...........................................................................................................................................
Numer rachunku papierów wartościowych: .........................................................................................................
Minimalna liczba Akcji przy której w przypadku redukcji zapisów Oferta Sprzedaży pozostaje ważna:
.................................................................................. Słownie:..........................................................................
Informacje dotyczące biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza lub deponenta, na którego koncie
w KDPW Akcje są zdeponowane (zgodnie z załączonym świadectwem depozytowym):
Nazwa biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza/deponenta: ....................................................................
Nr konta KDPW, na którym Akcje są zdeponowane: ............................

Oświadczenie osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się z treścią wyżej wymienionej Oferty Zakupu Akcji spółki Cloud Technologies S.A. i akceptuję warunki
w niej określone.
2. Wszystkie Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do
dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji Cloud Technologies S.A. włącznie, jak również została złożona instrukcja
przeniesienia Akcji na rachunek papierów wartościowych Spółki prowadzony przez IPOPEMA Securities S.A.
3. Świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o dokonaniu stosownej
blokady Akcji załączono do niniejszego formularza.
4. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do czasu rozliczenia Oferty Zakupu Akcji Cloud Technologies S.A.
wskazanego w jej treści i do tego czasu nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana.
5. Oferowane do sprzedaży Akcje zostały w pełni opłacone i nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
6. Wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na mój
rachunek pieniężny w podmiocie, który wystawił świadectwo depozytowe.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności
związanych z Wezwaniem. Zostałem poinformowany, iż administratorem danych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą
w Warszawie ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawiania.
.................................................
Podpis osoby składającej
Ofertę Sprzedaży Akcji

...........................................................................
Data przyjęcia Oferty Sprzedaży oraz podpis i
pieczęć pracownika przyjmującego Ofertę Sprzedaży

……………………………….
Podpis pracownika podmiotu
wystawiającego świadectwo depozytowe*
* dotyczy Ofert Sprzedaży składanych drogą korespondencyjną
** Proponowana cena musi być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy, nie może być wyższa niż 120 zł i niższa niż 0,10 zł

