Pełnomocnictwo
załącznik nr 2
do Umowy o Zarządzanie Portfelem Instrumentów Finansowych nr ………………

Dane Mocodawcy (Klienta)
Imię i Nazwisko /Nazwa
Adres
zamieszkania/siedziby

Ulica, nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

PESEL/REGON

W związku z zawarciem w dniu ……………….. Umowy o Zarządzanie Portfelem Instrumentów Finansowych (dalej „Umowa”) udzielam
niniejszym pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie ( ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,
zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000204776, NIP: 526-27-59-131, dalej „Spółka”), z prawem substytucji na rzecz pracowników Spółki, do dokonywania wszelkich czynności
związanych z Zarządzaniem Portfelem Instrumentów Finansowych zgodnie z Umową. Spółka może być drugą stroną czynności prawnych,
których dokonuje w imieniu Klienta.
1. Pełnomocnictwo zawiera w szczególności umocowanie do:
1) nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych, w tym zawierania umów dotyczących pochodnych Instrumentów Finansowych;
2)

subskrybowania i obejmowania Instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym oraz wykonywania wszelkich czynności
związanych z zapisami na Instrumenty Finansowe składane w obrocie pierwotnym,

3)

odbioru Instrumentów Finansowych oraz nadpłaconych kwot w związku z zapisami dokonanymi w ofertach publicznych i prywatnych,

4)

realizowania praw wynikających z posiadania Instrumentów Finansowych,

5)

nabywania i przedstawiania do umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

6)

nabywania i zbywania tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,

7)

składania dyspozycji wystawienia oraz odbioru świadectw depozytowych,

8)

składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem czynności określonych w niniejszym Pełnomocnictwie,

9)

deponowania Instrumentów Finansowych na moim Rachunku Inwestycyjnym;

10) przenoszenia w moim imieniu Aktywów pomiędzy Rachunkami Inwestycyjnymi, w tym dokonywania przelewów środków pieniężnych
z Rachunku Inwestycyjnego prowadzonego Partnera na mój rachunek bankowy wskazany w Umowie;
11) dokonywania przelewów pieniężnych z Rachunku Inwestycyjnego, prowadzonego przez Partnera, na rzecz Spółki celem wypełnienia
moich zobowiązań wobec Spółki wynikających z Umowy, w szczególności w celu pobrania należnych opłat i prowizji z tytułu
świadczenia Usługi;
12) zawierania w moim imieniu transakcji walutowych,
13) zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów o prowadzenie Rachunków Inwestycyjnych z Partnerami,
14) zawierania, dokonywania zmian oraz rozwiązywania umów z Partnerami o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub
zbycia Instrumentów Finansowych na rachunek dającego zlecenie,
15) zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów o wymianę walutową z Partnerami,
16) zawierania i rozwiązywania innych umów niezbędnych w celu należytego wykonywania Umowy.
2. TMS Brokers upoważnione jest również w ramach udzielonego Pełnomocnictwa do odbierania i składania w imieniu Klienta wszelkich
niezbędnych informacji i oświadczeń związanych ze świadczeniem Usługi.
3. Pojęcia niezdefiniowane w Pełnomocnictwie mają znaczenie nadane im postanowieniami Umowy oraz Regulaminu świadczenia usługi
zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A.
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