WNIOSEK O WPISANIE AKCJONARIUSZA DO KSI GI AKCYJNEJ
SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SA

Wnioskodawca
Ja, ............................................., zamieszkały/a: .............................................................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria................. numer................................., PESEL:........................................................,
wnosz na podstawie art. 341 § 2 kodeksu spółek handlowych do Zarządu spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA
z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz), zwanej dalej Spółką,
o dokonanie zmian w ksi dze akcyjnej Spółki poprzez wykreślenie z księgi akcyjnej Spółki, Skarbu Państwa jako
uprawnionego z ........................................... akcji zwykłych, imiennych, serii A Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, o
numerach od ............................................do ............................................ zwanych dalej Akcjami i wpisanie moich uprawnień
z Akcji do księgi akcyjnej Spółki.
Wpis dokonany w wyniku wniosku uwzględnić winien wszelkie moje dane zawarte w niniejszym wniosku.
Powyższe Akcje nabyłem/am nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie umowy nieodpłatnego zbycia Akcji zawartej ze
Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013r., poz. 216).
Potwierdzam otrzymanie informacji, iż wnioskowany przeze mnie wpis do księgi akcyjnej zostanie dokonany nie wcześniej niż
po upływie terminu na skorzystanie przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa z prawa zgłoszenia
sprzeciwu co do zamierzonych zmian w księdze akcyjnej wynikającego z art. 341 § 4 kodeksu spółek handlowych.
Niniejszy wniosek składany jest za pośrednictwem Capitali Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-069 Kraków,
ul. Smocza 6a) działającej na zlecenie Spółki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę oraz Capitali Investment Sp. z o.o. – w związku
z realizacją przeze mnie prawa do nieodpłatnego nabycia Akcji na podstawie wyżej wskazanej ustawy oraz prowadzeniem
księgi akcyjnej Spółki zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam ponadto, że znane mi jest prawo do wglądu i poprawiania
moich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Bydgoszcz, dnia .........................

podpis Wnioskodawcy/ przedstawiciela Wnioskodawcy

pieczęć i podpis
pracownika Capitali Investment Sp. z o.o.
przyjmującego wniosek

