
           PHT SUPON SA 
          83 – 010 STRASZYN 

                                                              Ul. Spacerowa 1 
DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY 

 
Ja niżej podpisany/a :  ……………………………………………………………………………………………….. 
    (imię i  nazwisko) 

 
Zamieszkały/a:……………………………………………………………………………………………………………..  
   (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica i  numer) 

 
PESEL :………………………………………………………… 
Seria i nr dowodu osobistego / paszportu: …………………………………………………………………….  

Numer telefonu kontaktowego :………………………………………………………………………………….. 
Wydaje Spółce „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie pod adresem: 83 – 010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego rejestru Sądowego pod nr 0000139398, dyspozycję wypłaty środków pieniężnych tytułem dywidendy 
należnej mi na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, jako Akcjonariuszowi z akcji „SUPON” S.A. : 

z akcji serii od nr ……………………………………………..do nr……………………………………………..  
      ……………………………………………………………………………………………………. 
                  …………………………………………………………………………….......................  

w liczbie: …………………………………………………….. 
 

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

Numer konta: ……………………………………………………………………………………………………….  
 
 □  Wypłacić gotówkowo w Kasie „SUPON” SA w dniu złożenia 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 
„SUPON” S.A. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe przekazanie środków 
pieniężnych z tytułu dywidendy. 

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: 

1) Byłem Akcjonariuszem Spółki „SUPON” S.A. w dniu 12 czerwca 2015 roku 
2) Roszczenie o wypłatę dywidendy za rok 2014 podlega realizacji na moją rzecz w całości i nie jest w żaden 

sposób ograniczone – w szczególności nie podlega zajęciu, ani nie zostało przeniesione na osobę trzecią 
w wyniku czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „SUPON”S.A. z siedzibą w Straszynie moich danych osobowych w celach 
związanych z wykonaniem niniejszej decyzji i realizacją prawa do dywidendy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883, z późn. zmianami. 

Oświadczam, że o każdej zmianie danych osobowych oraz zmianie rachunku bankowego, wpisanych w niniejszej 
dyspozycji wypłaty dywidendy, niezwłocznie poinformuję Spółkę „SUPON” S.A.  

 
              
          

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

                    (data i czytelny podpis ) 
 

 

 


