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Załącznik Nr 2A 

              Wezwanie – Talanx AG 

 

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

pieczęć domu/biura maklerskiego/ banku depozytariusza                      miejscowość, data 

 
DYSPOZYCJA BLOKADY  

w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki  

TALANX AG  

ogłoszonego przez HDI HAFTPFLICHTVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE V.A.G. 

Dane właściciela akcji: 

Imię i nazwisko / Nazwa…….................................................................................................... .............................. 

Adres / Siedziba:.....………..…………....................……………………………………………………………… 

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

W związku z ogłoszonym w dniu 11 grudnia 2020 r. przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. 

wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Talanx AG  za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku 

Handlowego S.A. („Wezwanie”) niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie akcji: 

Nazwa spółki:   Talanx AG   

Kod akcji w KDPW:  DE000TLX1005 

Liczba akcji:   |_|_|_|_|_|_|_|_| 

słownie: .................................................................................................................... ..................... 

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

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

Nr rachunku papierów wartościowych: ………………………………………………………… 

Termin ważności blokady: do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie 

Ponadto, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego na powyższą liczbę zablokowanych akcji i 

zaznaczenie na świadectwie depozytowym czy akcje powyższe były na moim rachunku 13 grudnia 2020 

roku.1 

Oświadczenia Akcjonariusza: 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem 

dokonania przeze mnie lub w moim imieniu, zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w podmiocie 

przyjmującym zapisy na sprzedaż akcji (tj. w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.) do ostatniego dnia 

terminu przyjmowania zapisów włącznie zgodnie z warunkami Wezwania i oświadczam jednocześnie że Akcje 

które będą przedmiotem zapisu na sprzedaż Akcji zostały nabyte na rynku regulowanym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i były zapisane na moim rachunku papierów wartościowych prowadzonym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej -  13.12.2020 r. W przypadku nie złożenia powyższego zapisu, w/w akcje zostaną 

odblokowane w dniu rozliczenia transakcji. 

 

 

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

Data i podpis Klienta      Data przyjęcia dyspozycji blokady, zlecenia sprzedaży 
        pieczęć i podpis upoważnionego pracownika 

 

 

 

                                                 
1 Nie dotyczy akcji Talanx AG zdeponowanych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.  


