
 

ZAŁĄCZNIK NR 3  

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI VRG S.A.  
 

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na 

Zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży Akcji VRG S.A. w liczbie nie większej 15.500.000 (słownie: piętnaście 

milionów pięćset tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, oznaczonych kodem ISIN PLVSTLA00011, , 

ogłoszone przez IPOPEMA 21 FIZ AN w dniu 9 grudnia 2020 roku ( dalej „Zaproszenie”).  

Wszelkie terminy pisane w niniejszej Ofercie Sprzedaży dużą literą mają znaczenie nadane im w Zaproszeniu. 
 
1. Dane Akcjonariusza:  

 

Imię i Nazwisko/Nazwa: ...................................................................................................................................... 

 
Adres zamieszkania/Siedziba: ............................................................................................................................ 

(ulica, kod, miejscowość) 

 
Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż podany powyżej):.............................................................................. 

(ulica, kod, miejscowość) 

Nr telefonu: ......................................... 
 
 
Status dewizowy: 
 

□rezydent    □nierezydent   

 
PESEL/REGON/KRS*: .......................................................................................................... 
* w zależności od rodzaju osoby 
 

Kod LEI*: ………………………………………………………………………………….. 

* Dotyczy osób prawnych 

 
2. Dane Pełnomocnika/ reprezentanta osoby prawnej: 
 

Imię i Nazwisko: ...................................................................................................................................... 
 
Nr i seria dowodu osobistego: ............................................................................................................................ 
 
3. Akcje Spółki oferowane do sprzedaży  

 

Liczba Akcji: .................................................................................. 
 
Słownie liczba Akcji:........................................................................................................................................... 
 
Jednostkowa Cena Nabycia: 2,55 zł 
 
Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży (iloczyn Akcji i Ceny Zakupu):  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dane podmiotu prowadzącego rachunek inwestycyjny dla Akcjonariusza: 

 

Nazwa biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza: .................................................................... 
 
Numer rachunku papierów wartościowych: ......................................................................................................... 
 
 

Oświadczenie Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji 

Ja niżej podpisany/-a / Działając w imieniu i na rzecz Akcjonariusza (niepotrzebne skreślić) oświadczam, że: 



 

1. zapoznałem/-am się z treścią Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji spółki VRG S.A.; 

2. wszystkie Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji zostały zablokowane na rachunku papierów 
wartościowych do dnia rozliczenia skupu Akcji VRG S.A. włącznie, jak również została złożona instrukcja 
przeniesienia Akcji na rachunek papierów wartościowych IPOPEMA 21 FIZ AN za pośrednictwem IPOPEMA 
Securities S.A; 

3. świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o dokonaniu 
stosownej blokady Akcji załączono do niniejszej Oferty Sprzedaży; 

4. niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do czasu rozliczenia Zaproszenia wskazanego w jej treści i do 
tego czasu nie będzie odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana; 

5. oferowane do sprzedaży Akcje nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. 

 

Klauzula informacyjna IPOPEMA 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany/a, iż: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Próżna 9, 00-107 
Warszawa). 

b) Kontakt z inspektorem ochrony danych, powołanym u Administratora, jest możliwy poprzez adres e-mail: 
iodo.dm@ipopema.pl. 

c) Przetwarzanie moich danych jest niezbędne w następujących celach: 

 prawidłowej realizacji Umowy przyjmowania i przekazywania zleceń (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO), 

 wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO), 

 zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, , analiz wewnętrznych, 
dochodzenia roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli 
wewnętrznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

d) Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, 
księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z 
audytem.  

Moje dane zostaną przekazane do biura maklerskiego, którego jestem klientem, zgodnie ze zleceniem przeniesienia 
danych osobowych zawartym w Umowie przyjmowania i przekazywania zleceń.  

Administrator nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich (tj. do państw, które nie należą do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowych.  

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych 
terminów przedawnienia roszczeń, liczony od rozwiązania umowy. 

f) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz może ona dokonać ich 
sprostowania, a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje jej 
prawo do: 

 żądania usunięcia danych; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

 przenoszenia danych; 

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane 
dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

g) Na podstawie moich danych osobowych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. 

 

 
 
.................................................    ........................................................................... 
Podpis osoby składającej     Data przyjęcia Oferty Sprzedaży oraz podpis i  
Ofertę Sprzedaży Akcji     pieczęć pracownika przyjmującego Ofertę 
Sprzedaży 

 

 


