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I. Postanowienia ogólne 

Niniejsze zaproszenie („Zaproszenie”) do składania ofert sprzedaży akcji („Oferta Sprzedaży Akcji”) spółki 

PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 212, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051017, 

NIP: 5210088831, wysokość kapitału zakładowego 62 370 512,00 zł („Spółka”), zostało opublikowane w 

dniu 3 marca 2021 r. w związku z realizacją przez Spółkę programu skupu akcji własnych na zasadach 

określonych w uchwale nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w 

sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne 

Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 

czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku 

(„Program Skupu Akcji”). 

Zaproszenie ma na celu zapewnienie wszystkim akcjonariuszom Spółki („Akcjonariusze”) możliwości 

sprzedaży Spółce jej akcji własnych na równych zasadach, w związku z zamiarem nabycia przez Spółkę 

akcji własnych w transakcji lub transakcjach dokonanych poza rynkiem regulowanym w celu wypełnienia 

założeń Programu Skupu Akcji.   

W ramach Zaproszenia Spółka oferuje Akcjonariuszom nabycie od nich akcji Spółki w ramach Programu 

Skupu Akcji na zasadach opisanych poniżej. 

II. Nota prawna 

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o 

którym mowa w art. 73 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) („Ustawa”). W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają 

zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy, ani przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w 

sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 

szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań z dnia 14 

września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w 

rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 

1145). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek 

papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub 

nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby 

jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Żadne z postanowień niniejszego Zaproszenia nie 

stanowi jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Akcje objęte 

Zaproszeniem nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie 

poza Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach 

wartościowych z 1933 r. ze zmianami [ang. Securities Act of 1933]. Zaproszenie, z uwagi na brak takiego 

wymogu, nie zostało zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję 

Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będzie 

przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub 

instytucję. Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji objętych niniejszym Zaproszeniem powinni we 

własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz publicznie dostępnymi 

informacjami na temat Spółki, a także skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i 

podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje 

prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 



 
 

 
 

III. Przedmiot Zaproszenia 

1) Liczba akcji będących przedmiotem Zaproszenia  

Przedmiotem Zaproszenia jest 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela Spółki będących 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLPEKPL00010, które na dzień ogłoszenia Zaproszenia 

stanowią 4,81 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Nabywane”).  

W ramach Programu Skupu Akcji Spółka została upoważniona do nabycia nie więcej niż 2 068 062 

(słownie: dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji. W ramach Programu Skupu 

Akcji Spółka może przeznaczyć na nabycie akcji własnych kwotę 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony 

złotych). Program Skupu Akcji trwa do dnia 3 listopada 2021 roku albo do chwili wyczerpania 

maksymalnej liczby akcji lub maksymalnej kwoty pieniężnej przewidzianych w Programie Skupu Akcji. 

Do dnia ogłoszenia niniejszego Zaproszenia Spółka nabyła w ramach Programu Skupu Akcji 348 812 

(słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwanaście) akcji i przeznaczyła na nabycie 741 

382,6 zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt 

groszy). 

Na dzień ogłoszenia niniejszego Zaproszenia Spółka posiada 354 557 akcji własnych, które stanowią 

3,41% kapitału zakładowego i 3,41% w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

2) Cena za akcje będące przedmiotem Zaproszenia 

Oferowana cena zakupu za każdą jedną z Akcji Nabywanych wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote i 

pięćdziesiąt groszy) („Cena Zakupu”). 

Łączna wartość, którą Spółka może przeznaczyć na zakup akcji własnych w ramach niniejszego 

Zaproszenia wynosi 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3) Terminy związane z realizacją Zaproszenia  

Data ogłoszenia Oferty: 2 marca 2021 r.  

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 3 marca 2021 r.  

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 9 marca 2021 r.  

Przewidywany dzień nabycia Akcji Nabywanych oraz rozliczenia ich nabycia: 10 i 11 marca 2021 r.  

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia w każdym czasie, zarówno przed jak i po 

rozpoczęciu realizacji Zaproszenia. Spółka zastrzega sobie ponadto prawo do  zmiany  powyższych  

terminów.  W przypadku odwołania Zaproszenia  lub  zmiany  terminów  jego realizacji,  stosowna  

informacja  zostanie  podana  do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego na stronie 

internetowej Spółki (www.pmpg.pl). 

4) Podmioty uprawnione do odpowiedzi na Zaproszenie  

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach odpowiedzi na niniejsze 

Zaproszenie są wszyscy Akcjonariusze, którzy posiadają akcje na okaziciela Spółki zarejestrowane przez 

KDPW pod kodem ISIN PLPEKPL00010. Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od 

jakichkolwiek obciążeń 

 



 
 

 
 

5) Procedura składania ofert sprzedaży akcji 

Spółka będzie przyjmować Oferty Sprzedaży Akcji złożone: 

a) bezpośrednio w siedzibie Spółki tj. pod adresem PMPG Polskie Media S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 212, 

02-486 Warszawa, w dni od 2 do 5 oraz 8 marca 2021 roku, w godzinach 10.00 - 15.00, 

b) drogą korespondencyjną tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką 

kurierską,  

c) drogą elektroniczną tj. wysłane pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: 

skup.akcji@pmpg.pl, z tym zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży Akcji składane tą drogą powinny być 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego.  

W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną dzień otrzymania dokumentów 

przez Spółkę będzie traktowany jako dzień złożenia Oferty Sprzedaży Akcji. Oferty otrzymane po dniu 

zakończenia Przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, nie będą przez Spółkę brane pod uwagę.  

Jeden Akcjonariusz może złożyć jedną Ofertę Sprzedaży Akcji.  

Oferty Sprzedaży Akcji mogą być składane przez podmioty uprawnione, o których mowa w pkt. 4) 

powyżej, na formularzu Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia. Wypełniając formularz Oferty Sprzedaży Akcji należy podać dane dotyczące Akcjonariusza 

lub jego reprezentanta, wskazane w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 1. Akcjonariusz składający formularz Oferty Sprzedaży Akcji zobowiązany jest załączyć ponadto 

następujące dokumenty: kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (osoba fizyczna), odpis z 

właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą 

złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego 

status prawny oraz sposób reprezentacji (Akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli 

dokument został wystawiony poza granicami Polski ww. odpis lub dokument urzędowy powinien być 

uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez apostille chyba, że 

umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym 

konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego na język polski. W przypadku 

uchybienia obowiązkowi, o którym mowa powyżej lub w przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS lub 

innego właściwego rejestru nie można stwierdzić, że Oferta Sprzedaży Akcji została podpisana przez 

osoby uprawnione do występowania w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, Oferta Sprzedaży Akcji 

uważana będzie za niezłożoną. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu otrzymania Ofert Sprzedaży 

Akcji po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży Akcji 

nieprawidłowych lub nieczytelnych. 

Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji zobowiązany jest dołączyć do Oferty Sprzedaży Akcji 

oryginał zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

potwierdzającego, że Akcjonariusz posiada liczbę akcji wskazaną w Ofercie Sprzedaży Akcji.  

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Akcji, której wzór Stanowi Załącznik nr 2) do niniejszego 

Zaproszenia, Akcjonariusz obowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy 

Sprzedaży Akcji do wystawienia dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych 

dyspozycji przeniesienia Akcji poza obrotem zorganizowanym. Na podstawie tych instrukcji 

rozliczeniowych dokonane zostanie przeniesienie Akcji na rachunek Spółki.  

 



 
 

 
 

6) Działanie za pośrednictwem pełnomocnika 

Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia, o których mowa w 

pkt 4) powyżej, przy  składaniu  Ofert  Sprzedaży Akcji,  mogą  działać  za pośrednictwem  właściwie  

umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest 

przedstawić Spółce pełnomocnictwo  zgodne  z  wymogami opisanymi w niniejszym punkcie. 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez 

notariusza lub sporządzone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno 

zawierać apostille lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd 

konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Pełnomocnictwo  powinno  

zawierać  następujące  dane  dotyczące  osoby  pełnomocnika  i mocodawcy:  

a) dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci):  

(i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, oraz 

(iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo 

b) dla rezydentów niebędących osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu 

rejestrowego,(iii) numer KRS, oraz (iv) numer REGON, 

c) dla nierezydentów niebędących osobami fizycznymi: (i) nazwę, adres, oraz (ii)  numer i oznaczenie 

właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.  

Ponadto,  pełnomocnictwo  powinno  określać  zakres  umocowania  oraz  wskazanie,  czy pełnomocnik 

jest uprawiony do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno upoważniać co 

najmniej do: 

a) złożenia  nieodwołalnej  i wiążącej Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie  oraz 

innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Zaproszenie, 

b) i jeśli dotyczy - złożenia  w  podmiocie  prowadzącym  rachunek  papierów  wartościowych  

Akcjonariusza dyspozycji przeniesienia własności Akcji na warunkach określonych w Ofercie Sprzedaży 

Akcji na rzecz Spółki. 

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić 

następujące dokumenty: 

a) Osoba fizyczna - dowód osobisty lub paszport, 

b) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi - wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika,  

c) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi - wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru 

lub  inny  dokument  urzędowy  zawierający  podstawowe  dane  o  pełnomocniku,  z którego wynika 

jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do 

reprezentacji. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest  Rzeczypospolita  

Polska  nie  stanowią  inaczej,  ww.  wyciąg  powinien  zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez 

polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez 

tłumacza przysięgłego na język polski, 

d) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi - wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza, 

e) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi - wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru  

lub  inny  dokument  urzędowy  zawierający  podstawowe  dane  o  Akcjonariuszu, z którego wynika jego 

status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. 



 
 

 
 

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną  jest  Rzeczypospolita  Polska  nie  

stanowią  inaczej  ww.  wyciąg  powinien  zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie 

przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza 

przysięgłego na język polski.  

7) Nabywanie Akcji w ramach realizacji niniejszego Zaproszenia  

W ramach niniejszego Zaproszenia Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset 

tysięcy) Akcji stanowiących nie więcej niż 4,81 % kapitału zakładowego Spółki oraz nie więcej niż 4,82 % 

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi 

Ofertami Sprzedaży Akcji będzie równa lub mniejsza od liczby Akcji objętych niniejszym Zaproszeniem, 

Spółka dokona nabycia wszystkich Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji. W przypadku, gdy 

liczba Akcji objęta Ofertami Sprzedaży Akcji złożonych Spółce przekroczy liczbę Akcji będących 

przedmiotem niniejszego Zaproszenia, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży 

Akcji. Liczba Akcji będzie zaokrąglana w dół do najbliższej wartości całkowitej.  

W przypadku przyjęcia przez Spółkę Oferty Sprzedaży Akcji każdy Akcjonariusz, który prawidłowo złożył 

Ofertę Sprzedaży Akcji otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości Akcji, które 

Spółka jest gotowa nabyć stosownie do niniejszego Zaproszenia. Informacja ta zostanie przesłana w 

terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od dnia zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji.  

Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponuje Akcjonariuszom za pośrednictwem poczty elektronicznej 

zawarcie transakcji sprzedaży akcji w siedzibie Spółki w jednym z dwóch terminów przypadających nie 

później niż w dniu 10 marca 2021 roku. Umowa Sprzedaży Akcji będzie zawierana według wzoru, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty 

Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia. 

Nabycie akcji w wyniku realizacji niniejszego Zaproszenia może nastąpić wyłącznie w transakcji zawartej 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia, tj. 

w transakcji zawartej poza obrotem zorganizowanym.  

Zapłata za Akcje Nabywane przez Spółkę w ramach Zaproszenia zostanie dokonana w terminie 7 

(siedem) dni roboczych od dnia zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Spółki, przelewem 

na rachunek bankowy wskazany w treści Umowy Sprzedaży Akcji.  

Zwraca się szczególną uwagę na to, że podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych 

Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać prowizje lub opłaty za przeniesienia Akcji na 

rzecz Spółki tytułem sprzedaży, jak również z tytułu innych czynności dokonywanych przez te podmioty 

w związku ze sprzedażą Akcji na rzecz Spółki stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym 

podmiocie oraz umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a Akcjonariuszem. 

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinni skontaktować się we własnym zakresie z 

podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza w celu ustalenia wysokości 

opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu. 

Powyższe koszty Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie. 

8) Odwołanie Zaproszenia 

W terminie do dnia 10 marca 2021 roku Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego 

Zaproszenia, w każdej chwili.  



 
 

 
 

W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w 

sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również 

opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.pmpg.pl). 

W przypadku odwołania Zaproszenia lub odstąpienia od niego, Spółka nie będzie ponosić 

odpowiedzialności za koszty poniesione przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli 

ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji lub innymi czynnościami niezbędnymi do 

złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. 

 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z udostępnieniem przez Akcjonariusza danych osobowych w przypadku złożenia Spółce 

Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, realizując obowiązek informacyjny 

wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Spółka niniejszym 

informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Akcjonariusza:  

1. Dane Administratora danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych Akcjonariusza jest PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa.  

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym powyżej adresem siedziby, a także drogą 

elektroniczną za pośrednictwem korespondencji email przesyłanej na adres: ir@pmpg.pl  

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz zakres danych objętych 

przetwarzaniem:  

Spółka przetwarza dane osobowe Akcjonariusza udostępnione w treści formularza Oferty Sprzedaży 

Akcji, tj. imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – data oraz państwo 

urodzenia, adres do korespondencji, dane kontaktowe, dane z dokumentu tożsamości, informacje o 

obywatelstwie lub również dane z dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu i 

na rzecz Akcjonariusza, przede wszystkim w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży akcji własnych 

Spółki, której Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub 

odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 

Spółce w związku ze skupem akcji własnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym w szczególności: a) 

związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych, oraz do 

innych podmiotów, do których Spółka jest zobowiązana raportować na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych 

osobowych dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie 

uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności dla celów związanych z 

prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz 

innych postępowań, w tym w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.  

3. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę:  

Spółka może realizować swój prawnie uzasadniony interes wynikający z faktu zawarcia z Akcjonariuszem 

umowy, polegający na możliwości dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami. 

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:  



 
 

 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2 powyżej, dane osobowe 

mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: a) osobom 

upoważnionym przez Spółkę, b) podmiotom, którym Spółka jest zobowiązana udostępnić dane osobowe 

na podstawie przepisów prawa, c) podmiotom, którym Spółka ma prawo udostępnić dane osobowe do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora 

lub przez stronę trzecią, tj. w celu prawidłowego wykonywania umowy zawartej z Akcjonariuszem bądź 

dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.  

5. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 

organizacji międzynarodowej: 

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych Akcjonariusza poza Europejski Obszar Gospodarczy 

ani organizacji międzynarodowej.  

6. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane:  

Dane osobowe Akcjonariusza będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 

2 celów, tj. w zakresie realizacji umowy zawartej z Akcjonariuszem, przez okres do czasu zakończenia jej 

realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności 

dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 

2 powyżej, w tym w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami, do czasu ich 

przedawnienia.  

7. Informacje o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do 

danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania 

(poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) 

prawo do żądania usunięcia danych osobowych; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; e) prawo do przenoszenia danych osobowych; f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.  

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:  

W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych następowałoby na podstawie udzielonej 

zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem.  

9. Pozostałe informacje: 

Podanie przez Akcjonariusza danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i 

wykonywania umowy ze Spółką, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia lub 

wykonywania umowy.  

Spółka nie profiluje danych osobowych i nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji 

przetwarzając dane osobowe. 

 

 



 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI  

 

____________, dnia ____ marca 2021r.  

                                                                                                                  miejscowość            dzień  

 

 

PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna 

Aleje Jerozolimskie 212 

02-486 Warszawa 

 

 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA S.A. 

 

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”) stanowi odpowiedź na Zaproszenie do składania ofert 

sprzedaży akcji spółki PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), które zostało 

opublikowane przez Spółkę w dniu 2 marca 2021 roku („Zaproszenie”).  

Dane Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży 

Imię i nazwisko lub Firma:  ……………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania lub siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………..; Email: ………………………………………………………………………………….. 

PESEL: ………………………………………………..; KRS: ………………………………………….. 

Seria i nr. dok. tożsamości/REGON: ……………………………………………………… (w przypadku nierezydentów 

numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego) 

Kod LEI....................................................... (w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

Forma prawna składającego ofertę: 

□ os. fizyczna 

□ os. prawna 

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Status dewizowy składającego ofertę: 



 
 

 
 

□rezydent 

□nierezydent 

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko/funkcja): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza: 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza: ………………………………………………………………….  

Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży  

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela PMPG Polskie 

Media S.A. 

Kod ISIN: PLPEKPL00010 („Akcje”) 

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży: ……………………………………………………………………………. (słownie: 

…………………………………………………………………………………)  

Cena jednej Akcji: 2,50 zł (słownie: dwa i pięć dziesiątych złotego) 

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: ……………………………………. (iloczyn liczby Akcji oferowanych do 

sprzedaży i ceny jednej Akcji) 

Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży Akcji  

Ja, niżej podpisany(a) działając w imieniu własnym i na własną rzecz / jako pełnomocnik osoby / w 

imieniu i na rzecz spółki, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej, oświadczam, że:  

a) zapoznałem(am) się z Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji opublikowanym w dniu 2 

marca 2020 roku i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od 

Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,  

b) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, 

zastawu finansowego, nie są przedmiotem postępowania egzekucyjnego ani administracyjnego, a żadne 

osoby trzecie nie zgłosiły roszczeń w stosunku do Akcji,  

c) Akcje mogą być swobodnie dysponowane i nie istnieją żadne ograniczenia ich zbywalności, 

d) niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Zaproszenia do składania 

Ofert Sprzedaży Akcji i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. 

Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez 

Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji, na warunkach 

określonych w Zaproszeniu do składania Ofert Sprzedaży Akcji, jednak po tej samej cenie jednostkowej, 

e) zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jako 

administratora danych przekazaną mi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 



 
 

 
 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i w pełni akceptuję przetwarzanie 

moich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem transakcji na podstawie złożonej 

przeze mnie Oferty Sprzedaży Akcji, Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie 

Sprzedaży Akcji. 

 

 

 

___________________  

Podpis Akcjonariusza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI  

 

Umowa sprzedaży akcji  

zawarta w Warszawie w dniu .. marca 2021 roku pomiędzy: 

……………………………….., w dalszej części umowy zwaną/zwanym jako „Sprzedający” 

a 

Spółką pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 212, 02-

486 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ze numerem 

0000051017, REGON: 010768408, NIP: 5210088831, kapitał zakładowy w wysokości 62 370 512,00 zł – 

w całości wpłacony, reprezentowaną przez  

Ilonę Weiss – Prezes Zarządu oraz Jolantę Kloc – Wiceprezes Zarządu, w dalszej części umowy zwaną 

jako „Kupujący” 

 

Sprzedający oraz Kupujący mogą być zwani w dalszej części niniejszej umowy łącznie Stronami lub z 

osobna Stroną. 

§ 1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem …………… (słownie: …………………………) sztuk akcji 

własnych tj. akcji zwykłych na okaziciela spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna, o wartości 

nominalnej 7 zł (słownie: siedem złotych) każda (dalej jako Akcje). 

2. Sprzedający oświadcza, że Akcje są zdematerializowane oraz, że dopuszczone są do obrotu 

giełdowego i oznaczone są kodem ISIN PLPEKPL00010. 

3. Sprzedający oświadcza, że Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na rzecz osób 

trzecich oraz, że zbywalność Akcji nie jest ograniczona. 

4. Sprzedający oświadcza, że Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych o numerze 

…………………….. prowadzonym dla Sprzedającego przez ……………………………………….. 

§ 2 

1. Kupujący oświadcza, że na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Kupującego z dnia 3 listopada 

2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego 

przez Walne Zgromadzenie, Kupujący upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celach 

określonych w przedmiotowej uchwale. 

2. Kupujący oświadcza, iż prowadzony jest dla Kupującego rachunek papierów wartościowych o 

numerze …………………….. przez ……………………………………………. 

§ 3 

1. Sprzedający niniejszym zobowiązuje się przenieść własność Akcji na Kupującego, a Kupujący 

zobowiązuje się zapłacić za Akcje cenę, o której mowa w ust. 2. 

2. Strony postanawiają, że za przeniesienie własności Akcji Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę w 

łącznej wysokości …………………….. zł (słownie: …………………….. złotych). 



 
 

 
 

3. Cena za Akcje zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia zapisania Akcji na 

rachunku maklerskim Kupującego, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 

……………………………………….. 

4. Sprzedający oświadcza, że w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy złoży w 

domu maklerskim dyspozycję przeniesienia Akcji z rachunku papierów wartościowych, o którym 

mowa w § 1 ust. 4 na rachunek papierów wartościowych Kupującego, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

5. Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi przeniesienie własności Akcji nastąpi z chwilą dokonania ich zapisu na rachunku 

papierów wartościowych Kupującego, o którym mowa w § 2 ust. 2.   

§ 4 

1. Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy 

rozstrzygane będą według powszechnie obowiązującego prawa w Polsce przez sądy powszechne 

właściwe dla siedziby strony pozwanej. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

Podpisy: 

Za Sprzedającego: 

                           _________________________________   data __________________ 

         …………………………… 

 

Za Kupującego: 

                            _________________________________ data ___________________ 

                           PMPG Polskie Media S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


