
[podpis (podpisy) w imieniu akcjonariusza]: 
 
 

__________, __ __________ 2022 roku 
 miejscowość, data 
 

 
 

DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY 
Black Pearl  S.A. z siedzibą w Warszawie 

(adres Spółki: ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok. 504, 00195 Warszawa, biuro@blackpearlcapital.pl) 
 
 

wypłacanej na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku 

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty 

 
 
DANE AKCJONARIUSZA: 
 
1. Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza: ___________________________________________________ 

(w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych także informacja na rzecz którego z zarządzanych 
funduszy inwestycyjnych składany jest zapis) 

2. Miejsce zamieszkania / siedziba akcjonariusza:     
 kod pocztowy: ____-______ miejscowość: _________________________________________________ 
 ulica: _________________________________________________ nr domu: ___ nr mieszkania: ___ 
3. Adres korespondencyjny akcjonariusza:     
 kod pocztowy: ____-______ miejscowość: _________________________________________________ 
 ulica: _________________________________________________ nr domu: ___ nr mieszkania: ___ 
4. Telefon kontaktowy akcjonariusza: _______________________________________________________ 
5. Adres e-mail akcjonariusza: _______________________@_______________________ 
6. Numer ewidencyjny PESEL / sąd rejestrowy i numer KRS akcjonariusza: 

__________________________________________________________________________________ 
7. Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: _______________________________________ 
8. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej: 
a) imię: _______________________ nazwisko: _______________________ 

 numer PESEL/numer paszportu: ______________________ funkcja: ______________________ 
b) imię: _______________________ nazwisko: _______________________ 
 numer PESEL/numer paszportu: ______________________ funkcja: ______________________ 

(pozostawić niewypełnione tylko jeżeli akcjonariusz - osoba fizyczna - będzie osobiście podpisywał umowę 
objęcia akcji) 

9. Status dewizowy: � rezydent � nierezydent 
 
OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA: 
 
 
10. Działając w imieniu i na rzecz [firma akcjonariusza] / Niniejszym oświadczam/-y, że na dzień 30 września 

2022 roku przysługiwało mi / [firma akcjonariusza] przysługiwało _____._____ 
(______________________________) akcji Black Pearl S.A., co znajduje potwierdzenie w treści imiennego 
świadectwa depozytowego, które składam jako załącznik do niniejszej dyspozycja wypłaty dywidendy. 

11. Działając w imieniu i na rzecz [firma akcjonariusza] / Niniejszym oświadczam/-y, że na dzień 30 września 
2022 roku był -am/-em / [firma akcjonariusza] była jedynym uprawnionym do dywidendy z akcji, o których 
mowa a pkt 10 powyżej. 

12. Działając w imieniu i na rzecz [firma akcjonariusza] / Niniejszym oświadczam/-y, że na dzień złożenia 
niniejszego oświadczenia przysługująca mi / [firma akcjonariusza] wierzytelność o wypłatę dywidendy z akcji 
Black Pearl S.A. nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem egzekucji 
sądowej lub administracyjnej, a także, że nie istnieją jakiekolwiek roszczenia osób trzecich związane z tą 
wierzytelnością, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczenia wynikające z wcześniej zawartych 
umów zobowiązujących do przeniesienia tej wierzytelności. 



[podpis (podpisy) w imieniu akcjonariusza]: 
 
 

13. Działając w imieniu i na rzecz [firma akcjonariusza] / Niniejszym oświadczam/-y, że zapozna-łam/-łem/-
liśmy się ze szczegółowymi informacjami na temat zasad wypłaty dywidendy na podstawie uchwały nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia 
zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu 
jej wypłaty, w szczególności, ale nie wyłącznie z informacjami zamieszczanymi w raportach publikowanych 
przez Black Pearl S.A. w systemach EBI i ESPI, oraz, że treść tych informacji jest dla mnie / nas zrozumiała. 

14. Działając w imieniu i na rzecz [firma akcjonariusza] / Niniejszym wnosz-ę/-imy i wyrażam/-y zgodę na 
wypłatę środków pieniężnych tytułem dywidendy za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021, 
należnej mi / [firma akcjonariusza] na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 
postanowień uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z dnia 30 czerwca 2022 
roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 oraz 
ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, bezpośrednio przez Blacke Pearl S.A., przelewem na mój 
rachunek bankowy / na rachunek bankowy [firma akcjonariusza] nr __ ____ ____ ____ ____ ____ ____. 

15. Działając w imieniu i na rzecz [firma akcjonariusza] / Niniejszym wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w niniejszej dyspozycji wypłaty dywidendy, w zakresie niezbędnym do dokonania 
przez Black Pearl S.A. wypłaty dywidendy na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Black Pearl S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 
kończący się w dniu 31 grudnia 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, 

16. Działając w imieniu i na rzecz [firma akcjonariusza] / Niniejszym oświadczam/-y, że zapozna-łam/-łem/-
liśmy się zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Black Pearl S.A., zamieszczoną pod 
adresem www.[...].pl. 

17. Działając w imieniu i na rzecz [firma akcjonariusza] / Niniejszy zobowiązuj-ę/-emy się do niezwłocznego 
poinformowania Black Pearl S.A. w razie jakiejkolwiek zmiany w zakresie powyższych oświadczeń do dnia 
wypłaty dywidendy zgodnie z treścią pkt 14 powyżej. 

18. Działając w imieniu i na rzecz [firma akcjonariusza] / Niniejszym oświadczam/-y, że odpowiadam/ -y za 
prawidłowość danych podanych przeze mnie / przez nas w niniejszej dyspozycji i w związku z powyższym 
zwalniam/ -y Black Pearl S.A. z odpowiedzialności za skutki podania niepełnych, błędnych lub 
nieprawdziwych danych. 

 
 
 

 
 
 
 

[miejscowość, data i czytelny podpis (podpisy) w imieniu akcjonariusza] 


