
 

 

 

 

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

        Sz. Pan/Pani 

        …………………………………………………… 

        …………………………………………………… 

        …………………………………………………… 

 

 

Od dnia 7 stycznia 2014 r. rozpoczyna się proces realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych tj. sprzedaży akcji spółki 

Dalmor S.A. i obejmowania akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.  

Zgodnie z zakładanym harmonogramem posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogli począwszy od dnia 7 

stycznia 2014 r. realizować swoje prawa wynikające z posiadanych dokumentów. Oznacza to, że Osoby Uprawnione 

posiadające warranty serii B oraz akcje Dalmor S.A. będą mogły nabyć akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości, który od 13 

lutego 2013 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Obejmowanie akcji PHN S.A. będzie procesem zorganizowanym tak, aby każdy z Uprawnionych Pracowników miał możliwość 

zrealizować swoje prawa. Do obsługi całego procesu wybrany został Dom Maklerski mBanku S.A. (poprzednia nazwa: Dom 

Inwestycyjny BRE Banku S.A., dalej „DM mBanku”). Obsługa Osób Uprawnionych realizowana będzie w Punkcie Obsługi Klienta 

DM mBanku w Gdyni przy ul. Skwer Kościuszki 13, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00. 

W celu objęcia akcji każdy z Uprawnionych Pracowników powinien zgłosić się do DM mBanku w wyznaczonym indywidualnie 

dniu (zgodnie z harmonogramem znajdującym się na końcu listu) lub - w przypadku braku takiej możliwości - w terminie 

późniejszym. Wyznaczenie konkretnych dni do obsługi Osób Uprawnionych umożliwi sprawniejsze podpisanie wszystkich 

dokumentów oraz załatwienie formalności, w tym sprawdzenie dokumentacji przez pracowników DM mBanku. 

Dodatkowo każda z Osób Uprawnionych będzie mogła uzyskać szczegółową informację na temat objęcia akcji PHN S.A. i 

dalszych możliwości dysponowania nimi. Aby obsługa Osób Uprawnionych przebiegała sprawnie ważne jest, aby w miarę 

możliwości pojawiać się w Punkcie Obsługi Klienta w zaproponowanym w harmonogramie terminie. 

Przy dokonywaniu w DM mBanku formalności związanych z objęciem akcji PHN należy posiadać: 

1.  ważny dowód osobisty lub paszport, 

2.  odcinek zbiorowy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii C PHN S.A., 

3.  Suplement jako integralną część ww. dokumentów, 

4.  dokumenty akcji pracowniczych (odcinek zbiorowy akcji Dalmor S.A.) – konieczne będzie ich przekazanie DM mBanku, 

5.  numer swojego rachunku bankowego na który PHN S.A. przekaże środki pieniężne tytułem uzupełnienia brakującej ceny 

sprzedaży, 

6.  nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się podatki. 

Wszystkie informacje będą zamieszczone na stronie internetowej www.phnsa.pl w zakładce „Akcje pracownicze”. W zakładce 

będzie można znaleźć  potrzebne informacje, takie jak harmonogram obejmowania akcji, wymagane dokumenty oraz numery 

telefonów, pod którymi będzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje. 



 

 

  

 

W czasie spotkania z pracownikiem DM mBanku, Osoby Uprawnione będą mogły załatwić wszelkie formalności związane z 

obejmowaniem akcji PHN S.A. Możliwe będzie otwarcie rachunku inwestycyjnego, na którym zostaną zdeponowane nabyte 

akcje PHN S.A., co umożliwi ich późniejszą sprzedaż na Giełdzie. Rachunek ten będzie prowadzony bezpłatnie do końca 2014r. 

Spadkobiercy Osób Uprawnionych w celu uzyskania szczegółowych informacji i umówienia spotkania proszeni są 

o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 22 697-49-49. 

W przypadku warrantów subskrypcyjnych objętych wspólnością praw, konieczne jest stawiennictwo razem wszystkich 

współwłaścicieli w celu nabycia akcji PHN S.A., a następnie dokonania ich podziału pomiędzy współwłaścicieli i złożenia 

odrębnych dyspozycji ich zdeponowania. 

Okres, w którym posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogli wykonać prawa z nich wynikające (tj. złożyć 

oświadczenie o objęciu akcji serii C), rozpoczyna się dnia 7 stycznia 2014 r. tj. po ustaniu ograniczeń wynikających z art. 38 ust. 

3 Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji  i kończy się w dniu 11 października 2021 r.  

Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych będzie każdorazowo powiązana ze sprzedażą przez Państwa wszystkich 

posiadanych akcji Dalmor S.A. z objęciem akcji serii C PHN S.A. oraz z zawarciem umowy potrącenia wzajemnych 

wierzytelności. Cena emisyjna akcji serii C PHN S.A. należna Spółce będzie potrącana z ceny sprzedaży wszystkich akcji Dalmor 

S.A. posiadanych przez Osobę Uprawnioną.  

Informujemy Państwa, iż dochód uzyskany z tytułu sprzedaży akcji Dalmor S.A. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

Harmonogram obsługi – obejmowanie akcji PHN S.A. przez akcjonariuszy spółki Dalmor S.A. 

Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A. - Gdynia 

Skwer Kościuszki 13, 81-370 Gdynia, godz. pracy 9.00-17.00 

l.p. Data Osoby o nazwiskach na literę 

1 7 styczeń 2014r. A – Buw 

2 8 styczeń 2014r. Buz – Pat 

3 9 styczeń 2014r. Paw – Pik 

4 10 styczeń 2014r. Pil – Pop 

5 13 styczeń 2014r. Por – Raj 

6 14 styczeń 2014r. Rak – Rok 

7 15 styczeń 2014r. Rol – Ryb 

8 16 styczeń 2014r. Ryc – Seb 

9 17 styczeń 2014r. Sec – Skr 

10 20 styczeń 2014r. Sku – Srz 

11 21 styczeń 2014r. Sta – Str 

12 22 styczeń 2014r. Stu – Szm 

13 23 styczeń 2014r. Szn – Szw 

14 24 styczeń 2014r. Szy – Tap 

15 27 styczeń 2014r. Tar – Tru 

16 28 styczeń 2014r. Try – Wap 

17 29 styczeń 2014r. War – Wir 

18 30 styczeń 2014r. Wis – Wot 

19 31 styczeń 2014r. Woz – Ż 

Po upływie powyższych terminów nabywanie akcji PHN S.A. w związku z realizacją praw z warrantów przez akcjonariuszy spółki 

Dalmor S.A. możliwe będzie nadal w Punkcie Obsługi Domu Maklerskiego mBanku S.A. w Gdyni, Skwer Kościuszki 13 od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. 

Z poważaniem, 

        

Paweł Florczak 

Dyrektor Centralnego Biura Obsługi Klienta 


