
 

 

Załącznik nr 3                                                                             Wezwanie - Małkowski-Martech S.A. 

 

DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI 

w związku z publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji  

Spółki Małkowski-Martech S.A.  
 

W związku z ogłoszeniem w dniu 26 stycznia 2022 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji 

spółki Małkowski-Martech S.A. na rzecz ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. za pośrednictwem 

IPOPEMA Securities S.A. („Wezwanie”), niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych 

przeze mnie akcji zwykłych na okaziciela (oznaczonych kodem ISIN PLMLKMR00016) (dalej „Akcje”): 

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

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

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

Kod LEI: …………………………………….. 

Data ważności kodu LEI: ………………………………………… 

Nazwa banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane: 

 

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

Nr konta podmiotowego banku depozytariusza w KDPW:  
 

Nazwa spółki: Małkowski-Martech S.A.  

Kod Akcji w KDPW:  PLMLKMR00016 

Liczba Akcji:     

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

Termin ważności blokady: do dnia rozliczenia 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. 

Jednocześnie zobowiązuję podmiot prowadzący ww. rachunek papierów wartościowych, na którym 

zarejestrowane są Akcje do dokonania blokady Akcji i odesłania do firmy inwestycyjnej przyjmującej 

zapis w odpowiedzi na Wezwanie, potwierdzenia (w postaci elektronicznej) ustanowienia blokady ww. 

Akcji w terminie nie później niż następnego dnia roboczego do godz. 10.00, w którym podmiot ten 

otrzymał Dyspozycję Blokady Akcji, a w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w 

odpowiedzi na Wezwanie - nie później niż do godz. 15.30 tego dnia. 

 
 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17220859?unitId=art(69)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT


 

 

_________________________________ _________________________________ 
Podpis osoby składającej dyspozycję Data przyjęcia dyspozycji oraz podpis pracownika 

przyjmującego dyspozycję 
 

 

Adres e-mail do podmiotu blokującego akcje: …………………………………………………………… 
Nr telefonu do kontaktu w podmiocie blokującym akcje:  …………………………………………….. 
 


