
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI  

OSOBA FIZYCZNA 

 

Imię i  Nazwisko   

Nr PESEL            

Adres zamieszkania (Miejscowość, Ulica) 
(___-____) 
 

 

Adres do korespondencji 
(___-____) 
 

 

Adres e-mail/nr telefonu do 
kontaktu 

  

 

Oznaczenie akcji  

Ilość akcji Seria akcji Numery akcji 

  od: do:  

    

 
Ja, akcjonariusz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) oświadczam, że wskazany 
w niniejszym wniosku odcinek zbiorowy akcji został zniszczony/utracony* (zaznaczyć właściwe), akcje są zgodne z księgą akcyjną 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec czego wnoszę o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego 
akcji.  

 
Dodatkowe oświadczenia Akcjonariusza: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. wszystkich moich danych osobowych podanych 
w niniejszej dyspozycji, w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku oraz oświadczam, że zapoznając się z „Klauzula informacyjna 
zgodna z RODO przeznaczona dla każdego akcjonariusza Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” opublikowaną na stronie 
internetowej www.gpw.katowice.pl (zakładka „Informacje dla Akcjonariuszy”), zostałam/em poinformowana/y o  przysługujących mi prawach 
dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania i usunięcia moich danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie,  
a wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam ponadto, że przekazuję moje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 
Oświadczam, że mam świadomość odpowiedzialności karnej i cywilnej, która wiązać się może z poświadczeniem okoliczności niezgodnych 
z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym – w szczególności na podstawie art. 286 Kodeksu karnego oraz art. 405 i następnych Kodeksu 
cywilnego.  
Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowość danych podanych w niniejszym wniosku. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, 
Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe przeprowadzenie procesu wydania duplikatu odcinka 
zbiorowego akcji.  
Oświadczam/y, że odpowiadam/y za prawidłowość danych podanych w niniejszym wniosku. W przypadku podania niepełnych lub błędnych 
danych, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe przeprowadzenie procesu wydania duplikatu odcinka 
zbiorowego akcji.  
Oświadczam/y, że odpowiadam/y, że w przypadku, gdy podane w niniejszym wniosku dane dotyczące akcjonariusza są inne od wskazanych 
w księdze akcyjnej Spółki, Akcjonariusz jest zobowiązany do złożenia, na podstawie art. 341 Kodeksu spółek handlowych, odrębnego wniosku 
o aktualizację tych danych w księdze akcyjnej Spółki wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę aktualizacji wpisu.  
Przyjmuję do wiadomości, że w razie śmierci Akcjonariusza, spadkobiercy powinni wpierw uzyskać prawomocne postanowienie sądu  
o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza. 
Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem wydania duplikatu w przypadku uszkodzonego dokumentu akcji jest złożenie przez 
akcjonariusza dotychczasowego dokumentu. 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 357 §1 oraz §2 kodeksu spółek handlowych duplikat akcji zostanie wydany na koszt wnioskodawcy. 
 

Miejscowość Czytelny podpis Akcjonariusza Data 

   

Uwaga! 
Po sporządzeniu duplikatu odcinka zbiorowego akcji Spółka wezwie wnioskodawcę do uiszczenia stosownej opłaty 
ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu i kosztów jego sporządzenia. 

 


