
Załącznik nr 4                                                                   „Gamrat” S. A. w Jaśle 
                                                                   ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło 

 
OŚWIADCZENIE I DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY    

POSIADACZA AKCJI NA OKAZICIELA (DLA OSÓB FIZYCZNYCH) 
 
Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ……………………………………………………………….……. 
 
zamieszkały/a   ………………………………………………………………….…………………..……                                     

               (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer) 
 
PESEL:    ……………..…………….             Seria i nr dowodu osobistego:   …………………………….. 
 
numer telefonu kontaktowego:  ……………………. (nie jest obowiązkowe) 

mając świadomość odpowiedzialności karnej i cywilnej, która wiązać się może z poświadczeniem okoliczności 
niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, w szczególności wynikających z art. 286 k.k. oraz 
405 k.c., oświadczam, że w dniu 10 maja 2019 r. byłem/am posiadaczem akcji na okaziciela Spółki                            
„Gamrat” S. A. z siedzibą w Jaśle w następującej ilości: 
 
1) akcje  serii C od nr «……………..»  do nr  «...................»  w liczbie:  «Ilość» 
2) akcje  serii C od nr «……………..»  do nr  «...................»  w liczbie:  «Ilość» 
3) akcje  serii C od nr «……………..»  do nr  «...................»  w liczbie:  «Ilość» 
4) akcje  serii C od nr «……………..»  do nr  «...................»  w liczbie:  «Ilość» 
5) akcje  serii C od nr «……………..»  do nr  «...................»  w liczbie:  «Ilość» 
w łącznej liczbie:  «………….» 
 
Ponadto oświadczam, że: 
a) w dniu dywidendy (tj. 10 maja 2019 r.) byłam/em jedyną osobą uprawnioną do dywidendy za 2018 r.,  

z ww. akcji,  
b) przysługująca mi z powyższego tytułu wierzytelność o wypłatę dywidendy nie jest w żaden sposób 

ograniczona, w szczególności nie podlega zajęciu, ani nie została przeniesiona na osobę trzecią w wyniku 
czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego,  

c) w razie jakiejkolwiek zmiany w zakresie powyższych oświadczeń do dnia wypłaty dywidendy tj. do dnia  
20 maja 2019 r., zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Spółki o zaistniałej zmianie.  

 
 Mając powyższe na uwadze wydaję Spółce „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle  pod adresem: 38-200 
Jasło, ul. Mickiewicza 108, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000091367, dyspozycję 
wypłaty środków pieniężnych tytułem dywidendy za 2018 r. należnej mi na podstawie przepisów Kodeksu 
spółek handlowych, jako posiadaczowi ww.  akcji na okaziciela „Gamrat” S. A. z siedzibą w Jaśle.   
 

Kwotę dywidendy proszę: (właściwe zaznaczyć)  
□ Przelać na rachunek bankowy:  
 

numer rachunku bankowego:   
 

□ wypłacić gotówkowo w Kasie „Gamrat” S. A. w Jaśle w dniu złożenia niniejszej dyspozycji. 
 
 Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowość danych podanych przeze mnie w niniejszej dyspozycji.                              
W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych osobowych, adresu lub numeru rachunku bankowego, 
Spółka „Gamrat” S. A. w Jaśle nie będzie ponosiła odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe 
przekazanie środków pieniężnych z tytułu dywidendy. 
           Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Klauzulą informacyjną dla Akcjonariuszy „Gamrat” S.A.” 
zamieszczoną na stronie www.gamrat.pl i o każdej zmianie danych osobowych oraz o zmianie rachunku 
bankowego, wpisanych w niniejszej dyspozycji wypłaty dywidendy, niezwłocznie poinformuję Spółkę 
„Gamrat” S. A. 
 
 

       __________ - ______________________ 
                                                                                              (data)                   (czytelny podpis)  


