
 

 
Procedura odpowiedzi na Wezwanie 
  
Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w Punktach 
Przyjmowania Zapisów Santander Biura Maklerskiego, Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub Domu 
Maklerskiego mBanku, o których mowa w Załączniku nr 1 1poniżej, powinna podjąć następujące 
działania: 

i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, 
na którym zdeponowane są jej Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia 
transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży 
tych Akcji na rzecz Wzywających z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach 
Wezwania (włącznie). 

 
ii. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz 

Wzywającego, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania 
(włącznie); oraz 
 

iii.  złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez Santander Biuro 
Maklerskie w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania, w 
godzinach pracy Punktów Przyjmowania Zapisów, nie później niż ostatniego dnia 
przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku 
przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) (włącznie) i dołączyć do zapisu oryginał 
świadectwa depozytowego, o którym mowa w podpunkcie (ii) powyżej. 
 

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji listem za potwierdzeniem odbioru lub za 
pośrednictwem kuriera powinna podjąć następujące działania: 

i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, 
na którym zdeponowane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia 
transakcji w ramach Wezwania (włącznie), 

 
ii. złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywających, z terminem ważności 

do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), Taka osoba musi również 
uzyskać świadectwo depozytowe obejmujące Akcje, które mają zostać sprzedane na rzecz 
Wzywających, które musi być ważne do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania 
(włącznie); oraz 

 
iii.  wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej 

dokumenty, w takim terminie, aby Santander Biuro Maklerskie otrzymało je najpóźniej w 
ostatnim dniu przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w 
przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) (włącznie) do godziny 17:00 czasu 
warszawskiego: 

− oryginał świadectwa depozytowego; oraz  
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− wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na 
sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego 
świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo 
poświadczony notarialnie. 

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres Santander Biura Maklerskiego na adres: 

 
Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie 

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro) 
00-854 Warszawa 

 
Koperta musi być oznaczona: “Wezwanie – ABC Data S.A.”. 

W przypadku zapisów składanych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, za 
ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym 
przez Santander Biuro Maklerskie, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, 
otrzymane przez Santander Biuro Maklerskie nie później niż do godziny 17:00 w ostatnim dniu 
terminu przyjmowania zapisów sprzedaży (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w 
przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów). 

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony również w formie elektronicznej lub telefonicznie w 
Santander Biuro Maklerskie, Domu Maklerskim BOŚ S.A. lub Domu Maklerskim mBanku, o ile jest 
to zgodne z regulacjami Santander Biuro Maklerskie, Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub Domu 
Maklerskiego mBanku i posiadają one odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie 
pisemnej na podstawie otrzymanego w formie elektronicznej lub telefonicznie zapisu. Zapis w formie 
elektronicznej lub telefonicznej może być złożony w godzinach określonych w regulaminie Santander 
Biuro Maklerskie, Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub Domu Maklerskiego mBanku, przy czym 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów, zapisy takie będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu 
warszawskiego. 

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny 
dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do Santander 
Biuro Maklerskie, Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub Domu Maklerskiego mBanku po upływie wyżej 
określonego terminu nie zostaną przyjęte. Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski BOŚ S.A. lub 
Dom Maklerski mBanku nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów, które otrzymają po 
upływie terminu przyjmowania zapisów. 

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o 
zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu. 

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa 
powyżej, zostaną udostępnione domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce, polskim 
oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji 
kredytowych oraz bankom mającym swoją siedzibę w Polsce, przy czym wszystkie te instytucje będą 
prowadzić rachunki papierów wartościowych i będą członkami KDPW. Formularze dokumentów w 
okresie przyjmowania zapisów będą także udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów, o 
których mowa w punkcie 19 Wezwania.  

Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod 
rygorem bezskuteczności zapisu. 

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów 
udostępnionymi przez Santander Biuro Maklerskie. 



 

Klienci Santander Biuro Maklerskie, Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub Domu Maklerskiego 
mBanku, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych lub podobnych 
rachunkach w Santander Biuro Maklerskie, Domu Maklerskim BOŚ S.A. lub Domu Maklerskim 
mBanku nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji. 
Akcje takich klientów Santander Biuro Maklerskie, Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub Domu 
Maklerskiego mBanku zostaną zablokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z procedurą 
opisaną powyżej. 

Przyjęcie zapisu przez Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski BOŚ S.A. lub Dom Maklerski 
mBanku następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis 
został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej 
rachunku. 

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, tj. dokonania blokady Akcji na rachunku papierów 
wartościowych lub podobnym rachunku lub wystawienia świadectwa depozytowego, zapis nie 
zostanie przez Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski BOŚ S.A. lub Dom Maklerski mBanku 
przyjęty, co oznacza, że Akcje objęte tym zapisem nie będą przedmiotem transakcji w ramach 
Wezwania. 
 
Przedmiotem transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje, objęte zapisami spełniającymi 
warunki określone w treści Wezwania. 
 
Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub 
należycie umocowanego pełnomocnika. 

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji poprzez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pisemnego 
upoważnienia podpisanego przez mocodawcę, przy czym autentyczność podpisu powinien 
potwierdzić pracownik Punktu Przyjmowania Zapisów lub podmiotu, który wystawił świadectwo 
depozytowe, lub na podstawie upoważnienia sporządzonego w formie aktu notarialnego lub noszącego 
podpis poświadczony notarialnie. 

Pełnomocnictwo powinno upoważniać jego posiadacza do: 

i. złożenia podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane 
są Akcje, polecenia blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania 
(włącznie) oraz do złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na warunkach określonych w 
Wezwaniu; 

ii. uzyskania i odebrania świadectwa depozytowego z datą ważności do dnia zawarcia transakcji 
w ramach Wezwania (włącznie) wydanego przez podmiot, w którym Akcje są zapisane na 
rachunku papierów wartościowych; 
 

iii.  złożenia świadectwa depozytowego i złożenia nieodwołalnego zapisu na sprzedaż Akcji w 
Wezwaniu z datą ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) w 
miejscach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji. 
 

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów 
przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne 
reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny 
dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z 
przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru). 



 

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu 
klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku 
do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez tego klienta. 

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie 
woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z 
Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia). 

Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po 
dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej 
transakcji w KDPW - nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji. 

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji zostaną udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów 
wymienionych w punkcie 19 Wezwania w okresie trwania Wezwania, a także zostaną udostępnione 
domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych. 

Tekst Wezwania zostanie również udostępniony na stronach internetowych: www.bm.santander.pl  

Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na Wezwanie można 
uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania oraz 
telefonicznie od Santander Biura Maklerskiego, pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 
46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Wezwanie – ABC Data S.A.    

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Załącznik nr 1 do Procedury post ępowania oraz trybu realizacji transakcji w ramach p ublicznego wezwania do zapisywania si ę na sprzeda ż akcji spółki ABC 

Data S.A.  ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2018 r. pr zez MCI Venture Projects spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią VI spółka komandytowo-akcyjna oraz 

Roseville Investments sp. z o.o. za po średnictwem Santander Bank Polska S.A. prowadz ącego działalno ść maklersk ą w ramach biura maklerskiego 

działaj ącego pod nazw ą – Santander Biuro Maklerskie (Wezwanie).  

 
 
Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane od klientów detalicznych 
w następujących placówkach (dalej łącznie: „Punkty Przyjmowania Zapisów ”, „PPZ” ). 
 

a) Oddziały Santander Bank Polska S.A.: 
 

Lp.  Miejscowo ść Adres Godziny otwarcia 

1. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 

2. Bielsko-Biała ul. Partyzantów 22 9.00-17.30 

3. Bolesławiec ul. Bankowa 12 9.30-17.00 

4. Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 15A 10.00-17.00 

5. Bytom ul. Dworcowa 4 9.00-17.30 

6. Gdańsk ul. 3 Maja 3 9.30-17.00 

7. Gdynia ul. 10 Lutego 11 9.30-17.00 

8. Głogów ul. Obrońców Pokoju 12 9.00-17.00 

9. Gniezno ul. Sienkiewicza 17 9.00-17.30 

10. Gorzów Wielkopolski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 9.30-17.00 

11. Jelenia Góra pl. Niepodległości 4 9.00-17.00 

12. Kalisz ul. Parczewskiego 9a 9.30-17.00 

13. Katowice ul. Katowicka 61 9.00-17.00 

14. Katowice ul. Wita Stwosza 2 9.00-17.00 

15. Kępno ul. Kościuszki 6 9.00-17.00 

16. Kielce ul. Wspólna 2 8.30-17.30 

17. Konin ul. Energetyka 6a 9.00-17.00 

18. Kraków ul. Karmelicka 9 10.00-18.00 

19. Legnica ul. Gwarna 4a 9.00-17.00 

20. Leszno ul. Słowiańska 33 9.30-17.00 

21. Lubin ul. Odrodzenia 5 10.00-17.00 

22. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 37 9.30-17.00 



 

Lp.  Miejscowo ść Adres Godziny otwarcia 

23. Łódź al. Piłsudskiego 3 10.30-18.00 

24. Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13 9.30-17.00 

25. Olsztyn Al. Wojska Polskiego 62 10.00-17.00 

26. Opole ul. Ozimska 6 9.00-18.00 

27. Ostrów Wielkopolski Plac Bankowy 1 9.00-17.00 

28. Piła ul. Sikorskiego 81 10.00-17.00 

29. Płock ul. Kolegialna 22 10.00-17.00 

30. Poznań Plac Wolności 15 9.00-18.00 

31. Poznań Plac Andersa 5 9.00-18.00 

32. Sopot ul. Chopina 6 10.00-17.00 

33. Szczecin ul. Matejki 22 9.30-17.00 

34. Tarnów ul. I. Mościckiego 25 9.00-17.00 

35. Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 9.30 – 17.30 

36. Toruń ul. Krasińskiego 2 9.30-17.00 

37. Wałbrzych ul. Chrobrego 7 9.00-17.00 

38. Warszawa al. Jana Pawła II 17 9.00 – 18.00 

39. Warszawa ul. Kasprowicza 119a 9.00-18.00 

40. Warszawa ul. Marszałkowska 142 10.30-18.00 

41. Wrocław Rynek 9/11 9.00-18.00 

42. Wrocław Plac Kościuszki 7/8 9.00-18.00 

43. Zgorzelec ul. Wolności 11 9.30-17.00 

44. Zielona Góra ul. Bankowa 5 9.00-17.00 

45. 
Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska (obsługa klientów 
portfelowych) 

46. Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych) 

 
b) placówki Domu Maklerskiego BOŚ S.A.: 

 

Lp. Miejscowo ść Adres Godziny 
otwarcia 

1. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80 8.30 – 17.30 

2. Białystok ul. Piękna 1 8.30 – 17.15 

3. Częstochowa Aleja Najświętszej Marii Panny 2 8.30 – 17.15 

4. Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 8.30 – 17.15 

5. Katowice ul. Kościuszki 43 8.30 – 17.15 

6. Kielce ul. Warszawska 31 8.30 – 17.15 

7. Kraków ul. Stradomska 5A/10 8.30 – 17.15 

8. Łódź ul. Piotrkowska 166/168 8.30 – 17.15 

9. Poznań ul. Dąbrowskiego 79a 8.30 – 17.15 



 

Lp. Miejscowo ść Adres Godziny 
otwarcia 

10. Rzeszów ul. S. Moniuszki 8 8.30 – 17.15 

11. Szczecin ul. Wielka Odrzańska 18/2 8.30 – 17.15 

12. Wrocław ul. Sukiennice 6 8.30 – 17.15 

 
c) Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego mBanku: 

 

Lp. Miejscowo ść Adres Godziny 
otwarcia 

1. Białystok ul. Świętojańska 15 8.30 – 16.00 

2. Bielsko-Biała Plac Wolności 7 8.30 – 16.00 

3. Bydgoszcz ul. Grodzka 17 8.30 – 16.00 

4. Gdańsk ul. Jana z Kolna 11 8.30 – 16.00 

5. Gdynia ul. Śląska 47 8.30 – 16.00 

6. Katowice ul. Powstańców 43 8.30 – 16.00 

7. Kraków ul. Augustiańska 15 8.30 – 16.00 

8. Lublin ul. Spokojna 2 8.30 – 16.00 

9. Łódź ul. Kilińskiego 74 8.30 – 16.00 

10. Poznań ul. Roosevelta 22 8.30 – 16.00 

  
11. 

Rzeszów ul. Sokoła 6 8.30 – 16.00 

12. Szczecin ul. Zbożowa 4 8.30 – 16.00 

13. Warszawa-CENTRALA ul. Wspólna 47/49 8.30 – 16.00 

14. Wrocław ul. Jana Pawła II 8 8.30 – 16.00 

 
 
Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub 
podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą 
mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – 
Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Warszawa, 
al. Jana Pawła II 17, X ptr., godziny otwarcia: 9.0 0 - 17.00. 

 

 

 


