
Załącznik nr 2

    Zarząd Gremi Inwestycje S.A.
z siedzibą w Karniowicach
ul. Modrzewiowa 38

      32-082 Bolechowice

WNIOSEK O WPIS DO KSIĘGI AKCYJNEJ

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………. 
/IMIĘ i NAZWISKO/ 

      ………………………………………… ………………...……………………………………… 
         /PESEL/ /SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO/ 

działający/a w imieniu akcjonariusza spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach (KRS

0000047030): ………………………………………………………………………………………….……………….………………....
/ IMIĘ I NAZWISKO  AKCJONARIUSZA /  FIRMA  AKCJONARIUSZA/

na podstawie  …………………………………………………..………………………………………………………………………….
                                                    / DOKUMENT BĘDĄCY PODSTAWĄ DZIAŁANIA /
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………,

oraz na podstawie art.  341 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z zamianą akcji  Spółki  z akcji  na
okaziciela  na  akcje  imienne,  wnoszę  o  dokonanie  wpisu  akcjonariusza  do  księgi  akcyjnej  spółki  Gremi
Inwestycje S.A.: 

 …………………… ……………………………… 
/SERIA AKCJI/      /LICZBA AKCJI/ 

nr odcinka zbiorowego akcji od ………………………………… do ………………………………………….. 

Jednocześnie wskazuję:

1) adres zamieszkania/ siedziby: ………………………………………………………………………………………………..

2) adres do doręczeń: ……………………………………………………………………………………………

3) oświadczam, że na w/w akcjach nie ma ustanowionego zabezpieczenia ani ograniczonego prawa 
rzeczowego.

...............................dnia........................
                 /MIEJSCOWOŚĆ/                                        /DATA/

…………………………………………………………..………….……..
CZYTELNY PODPIS AKCJONARIUSZA / OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

Załączniki do wniosku:
1. Zaświadczenie depozytowe wystawione przez ……………………………………………………………………………...
2. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela ……………………………………………………………………………………………..
3. Inne dokumenty: ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:  

1. Administratorem danych wskazanych w w/w wniosku jest Gremi Inwestycje SA z siedzibą przy ul. 
Modrzewiowej 38 w Karniowicach (kod pocztowy: 32-082 Bolechowice), tel.: tel. 12 632 13 50 wew. 33, adres
e-mail: sekretariat@gremi.pl

2. Dane będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
oraz ustawą o ochronie danych osobowych w celu prowadzenie księgi akcyjnej na podstawie art. 341 § 1 
k.s.h., a także w celu umożliwienia i zapewnienia akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Inwestycje S.A., w celu umożliwienia wykonania akcjonariuszowi lub jego
pełnomocnikowi wykonywania praw akcjonariusza (prawa głosu, zgłoszenia sprzeciwu, wyboru do komisji i 
organów Spółki, udostępniania i przesyłania listy akcjonariuszy itp.) oraz innych prawnie uzasadnionych celów 
z tym związanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także w celach informacyjnych, w celach 
archiwalnych oraz w celach kontaktowych związanych i wynikających z posiadaniem statusu akcjonariusza 
spółki Gremi Inwestycje S.A.

3. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz oraz prawo ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
Prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania możliwy jest poprzez kontakt: sekretariat@gremi.pl
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania wpisu do księgi akcyjnej 
oraz do udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w 
Karniowicach i do wykonywania praw i obowiązków przez akcjonariusza. Wystąpienie akcjonariusza w celu 
uzyskania uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także przesłanie kopii dowodu 
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub/i 
pełnomocnika na adres: sekretariat@gremi.pl w celu wykonywania praw akcjonariusza jest równoznaczne ze 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych w toku realizacji procedur przez podmioty zaangażowane w 
prowadzenie księgi akcyjnej i realizację procedur przygotowania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia i innych 
prawnie uzasadnionych celów z tym związanych. Przetwarzanie danych osobowych akcjonariusza jest również 
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo 
odbiorcę danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Podanie danych 
osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. W przypadku niepodania danych nie
będzie możliwe dokonanie wpisu akcjonariusza do księgi akcyjnej oraz wykonywania praw i obowiązków 
akcjonariusza.

5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (w tym 
również innym akcjonariuszom) oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane
z prowadzeniem księgi akcyjnej, z realizacją procedur przygotowania i obsługi Walnego Zgromadzenia, usługi 
prawne, organizacyjne - wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie. Dane osobowe akcjonariusza i 
pełnomocników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i 
profilowaniu.

7. Dane osobowe akcjonariusza i pełnomocnika będą przechowywane przez czas nieokreślony, przez okres
istnienia Administratora.
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