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Warszawa, dnia ……………….2021 r. 

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE AKCJONARIUSZY …………………… S.A. 

ORAZ ZGODA NA ICH DOKONANIE 

Od: 

Sprzedającego akcjonariusza:  

………………….. 

 

oraz 

 

Kupującego akcjonariusza:  

…………………..  

 

Do: 

mBank S.A. 

ul. Prosta 18 

00-850 Warszawa 

WSPÓLNY WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE AKCJONARIUSZY ……………….. 

S.A. ORAZ ZGODA NA ICH DOKONANIE 

  

Dotychczasowy Akcjonariusz: …………….. , legitymujący się dowodem osobistym nr   

…………….., PESEL, posiadającym adres do doręczeń: ……………, jest uwidoczniony 

w rejestrze akcjonariuszy  …………… S.A., z siedzibą we ……………, adres: ul. 

…………………., .. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………,  …Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………………………, jako akcjonariusz 

……………… posiadający …………….. akcji zwykłych imiennych serii  …….   w kapitale 

zakładowym ………….. SA,  uprawniających do wykonywania ……………. głosów na walnym 

zgromadzeniu ………..SA  („Akcje”), 

 

Nowy Akcjonariusz : …(podać dane)………………… 

………………………………………………………………. 

 

Dnia …………………. r. dotychczasowy Akcjonariusz, jako sprzedający, oraz  (dane 

akcjonariusza kupującego) ………………….. , jako kupujący („Nowy Akcjonariusz”),  zawarli 

umowę sprzedaży akcji (nazwa emitenta), na mocy której Dotychczasowy Akcjonariusz 

przenosi na rzecz Nowego Akcjonariusza: ……ilość, seria,% głosów na walnym zgromadzeniu 

……….( nazwa emitenta) w zamian za zapłatę ceny sprzedaży za Akcje. 
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(A) mBank S.A. („Bank”) jest podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy dla (nazwa emitenta). 

(B) Mając powyższe na uwadze, Dotychczasowy Akcjonariusz oraz Nowy Akcjonariusz mają 

interes prawny w złożeniu  Bankowi instrukcji w zakresie dokonania odpowiednich zmian 

w rejestrze akcjonariuszy ………..(nazwa emitenta). 

Działając na podstawie art. 3284 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) („KSH”), a także mając na uwadze treść art. 3283 KSH, Dotychczasowi 

Akcjonariusze wyrażają zgodę na wykreślenie ich z rejestru akcjonariuszy ………..(nazwa emitenta)  

i tym samym wnoszą, wraz z Nowym Akcjonariuszem, o dokonanie przez Bank zmian w rejestrze 

akcjonariuszy …….. (nazwa emitenta) w taki sposób, że w miejsce Dotychczasowego Akcjonariusza 

zostanie wpisany Nowy Akcjonariusz, zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej: 

1. informacje podstawowe dotyczące Nowego Akcjonariusza: 

nazwa, adres, KRS, regon, NIP lub nr dowodu, pesel, obywatelstwo, adres, adres email do 

kontaktu , ew. numer rachunku bankowego ; 

2. posiadane przez Nowego Akcjonariusza akcje w kapitale zakładowym (nazwa emitenta): 

……………. akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej ……… zł (…………..) 

każda i łącznej wartości nominalnej ………….. zł (……….. tysięcy złotych), o numerach od 

………do …………, uprawniających do wykonywania ………….. (…………. tysięcy) głosów na 

walnym zgromadzeniu …………;   

Jednocześnie Dotychczasowi Akcjonariusze oraz Nowy Akcjonariusz wskazują, że pozostałe informacje 

ujawnione w rejestrze akcjonariuszy (nazwa emitenta)  (dot. m.in. obciążeń akcji, uprawnień 

szczególnych, pokrycia akcji, ograniczeń co do sposobu rozporządzania akcjami oraz związanych z 

akcjami obowiązkach wobec (nazwa emitenta) pozostają bez zmian. 

Zgodnie z art. 3284 § 4 KSH, do niniejszej instrukcji dołączona została Umowa Sprzedaży. 

 

Ponadto Nowy Akcjonariusz niniejszym wnosi o wysłanie wyciągu z rejestru akcjonariuszy Emitenta   lub 

innej formy zawiadomienia o dokonaniu przez Bank zmian w rejestrze akcjonariuszy ……..(nazwa 

emitenta), zgodnie z treścią niniejszej instrukcji, na adres mailowy wskazany w pkt 1 powyżej. 

 

Dotychczasowy Akcjonariusz niniejszym wnosi o wysłanie zawiadomienia o dokonaniu przez Bank 

zmian w rejestrze akcjonariuszy ……..(nazwa emitenta), zgodnie z treścią niniejszej instrukcji, na adres 

mailowy wskazany przez Emitenta na liście akcjonariuszy. 

 

 

Załącznik: 

- umowa sprzedaży 

- zgoda RN na dokonanie transakcji (jeżeli wymagana) 
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_______________________________________ 

  

 


