
Załącznik nr 6 do Procedury postępowania oraz tryb realizacji transakcji w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Warszawa 

Spółka Akcyjna  ogłoszonego w dniu 2 lipca 2019 r. przez Acciona Construcción S.A. za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w 

ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą – Santander Biuro Maklerskie (Wezwanie). 

        Wezwanie – Mostostal Warszawa S.A.   
Załącznik nr 6 

............................................................... 
 (Miejscowość, data) 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
 
Ja/My, niżej podpisany/i    ............................................................................................................................... 

(dane mocodawcy) 

Adres/siedziba mocodawcy  …………………………………………………………………………………………. 

 
seria i numer dowodu tożsamości/numer rejestru: ......................................................................................... 
niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa: 
 
....................................................................................................................................................................... , 

(imię i nazwisko, adres pełnomocnika,/nazwa, siedziba, adres, numer rejestru pełnomocnika) 

 
........................................................................................................................................................................ 
 
legitymującemu się dokumentem tożsamości seria i nr ............................................... do wykonywania 
w moim/naszym imieniu czynności związanych z odpowiedzią na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 
spółki Mostostal Warszawa S.A. ogłoszone przez Acciona Construcción S.A. w dniu 2 lipca 2019 r. za pośrednictwem 
Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, zwane dalej Wezwaniem. 

 
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do: 

1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady, do dnia zawarcia transakcji włącznie zgodnie z 
warunkami Wezwania, akcji zwykłych na okaziciela spółki Mostostal Warszawa S.A. o 
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden 00/100 złotych) każda, oznaczone kodem 
PLMSTWS00019, 
 
w liczbie ....................................... (słownie: ............................................................................. ) 
znajdujących się na moim/naszym rachunku papierów wartościowych o numerze 
 
......................................................................... prowadzonym przez .....................................), 

2) złożenia zlecenia sprzedaży wyżej wymienionych akcji na rzecz Acciona Construcción S.A. na 
warunkach określonych w Wezwaniu,  

3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na wyżej wymienione akcje w związku 
z Wezwaniem, 

4) złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż wyżej wymienionych 
akcji w odpowiedzi na Wezwanie oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji 
związanych z odpowiedzią na Wezwanie.  

 
Pełnomocnictwo zostało ustanowione do dnia:  .................................................................... 
 

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

       (Podpisy mocodawcy)    
 
     

Potwierdzenie autentyczności podpisu: 
Notariusz lub upoważniony pracownik biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza prowadzącego 
rachunek papierów wartościowych mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa – stwierdzający 
autentyczność podpisu mocodawcy: 
 
 
................................................................   ................................................................ 

(Pieczątka, podpis, data)      (pieczęć biura/domu maklerskiego/ 
                banku depozytariusza) 

 


