Wezwanie – KREDYT INKASO S.A.

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

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

(pieczęć instytucji finansowej, klienta Banku Depozytariusza)
(stamp of the financial institution, client of the Custodian Bank)

(miejscowość, data)
(place, date)

......................................................................
(nazwa i kod Banku Depozytariusza w KDPW)
name and code of the Custodian Bank in CSD

Świadectwo depozytowe nr ...........................
Deposit Certificate no.
(dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”)
(for the Clients of the Custodian Bank own “omnibus account”)

wydane w celu umożliwienia posiadaczowi wskazanych poniżej akcji dokonania zapisu na sprzedaż
akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. w ramach wezwania ogłoszonego przez BEST S.A. w dniu 10 lipca
2017r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
(issued to enable the Client, owner the below-mentioned shares, to subscribe for the sale of shares of
Kredyt Inkaso S.A. under the tender offer announced by BEST S.A. on 10th July 2017 through Dom
Maklerski Banku BPS S.A. acting as an intermediary.)
.............................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe / name of the institution – issuer of the deposit certificate)

z siedzibą (with a registered office in) .........................................................................................................
(siedziba podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z adresem / address of the issuer of the deposit certificate)

stwierdza, że na rachunku zbiorczym („omnibus”) o numerze .......................................................
hereby certifies that on the account (“omnibus”) number
prowadzonym dla (carried for) ........................................................................................................
(nazwa instytucji finansowej / name of the financial institution)

przez Bank Depozytariusz posiadający w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych konto
depozytowe (by Custodian Bank which owns in the Central Securities Depository of Poland a deposit
account)
nr/no.

przechowywane jest (are registered):

.....................................................
(liczba akcji / number of shares)

(słownie / in words:.............................................................................................)
akcji zwykłych na okaziciela spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w (with a registered office in)
Warszawie
o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych kodem PLKRINK00014 (of ordinary bearer shares
of Kredyt Inkaso S.A. with a nominal value of PLN 1 each, designated with a code
PLKRINK00014.)
których właścicielem jest (owned by) .........................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa Klienta / name of the customer – shares owner )

adres/siedziba..........................................................................................................................
(address / registered office)

identyfikator...............................................................................................................
(ID number / register number)

Seria i nr dowodu tożsamości ..........................................................................................
(ID card series and number)

Zaświadczamy, że (We hereby certify that) ................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa Klienta / name of the shares owner)

złożył/a w naszym banku dyspozycję blokady akcji do dnia zawarcia transakcji włącznie oraz zlecenie
sprzedaży akcji zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego przez BEST S.A. w dniu 10 lipca 2017 r.
i w związku z tym akcje, na które opiewa niniejsze świadectwo depozytowe nie mogą być przedmiotem
obrotu od chwili jego wydania do dnia zawarcia transakcji zgodnie z Wezwaniem włącznie, z wyjątkiem
sprzedaży akcji na rzecz BEST S.A. w ramach Wezwania.
Jednocześnie potwierdzamy, że ww. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie występują
żadne ograniczenia w ich przenoszeniu. Świadectwo depozytowe jest ważne do dnia zawarcia
transakcji zgodnie z Wezwaniem.
(has submitted to us an instruction to block shares until the transaction date and placed a share sales
th
order in accordance with the terms of the Tender Offer announced on 10 July 2017.
Therefore, the shares referred to in this Deposit Certificate may not be traded from the date of its issue
until and including the transaction date, with the exception of the sale of the shares to BEST S.A. We
also confirm that the aforementioned shares are not encumbered with any third party rights and are not
subject to any limitations on their transfer. This Deposit Certificate shall be valid until and including the
date of the transaction in accordance with the terms of the Tender Offer.).

................................................................................
(pieczęć i podpis pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe)
(stamp and signature of the employee issuing the deposit certificate)

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:
Telephone number of the person issuing the deposit certificate
Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:
Fax number to the entity issuing the deposit certificate

