FORMULARZ ZAPISU
…………………………………………….
…………………………………………….
adres (pieczęć adresowa) podmiotu
przyjmującego wpłaty i zapisy na akcje

……………., dnia ………………..

Formularz zapisu na akcje spółki Pamapol S.A. – zapis podstawowy
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu (dalej
„Spółka”), emitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2014 r. (dalej „Akcje”). Akcje oferowane są w
ramach wykonania prawa poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje przeznaczone są do objęcia na warunkach
określonych w uchwale i w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 maja 2015 r. wraz z ewentualnymi aneksami i
komunikatami aktualizującymi (dalej „Prospekt”). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji w
Polsce.
Przedmiotem publicznej subskrypcji jest nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 11.583.350 Akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

1. Dane o Inwestorze składającym zapis:
•
imię i nazwisko/nazwa: ...............................................................................................................................................................................................
•
miejsce zamieszkania/siedziba i adres: .....................................................................................................................................................................
•
adres do korespondencji: ..........................................................................................................................................................................................
•
numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego w przypadku osób krajowych lub numer paszportu w przypadku osób zagranicznych/numer
REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej/numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w przypadku zagranicznych osób prawnych:
....................................................................................................................................................................................................................................
2. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej/dane pełnomocnika reprezentującego Inwestora……………………………………………………………………….
3. Typ zapisu: zapis podstawowy
4. Liczba posiadanych Praw Poboru: .....................................................................................................................................................................................
5. Liczba Akcji, na którą składany jest zapis: ..........................................................................................................................................................................
(słownie: .............................................................................................................................................................................................................................)
6. Cena emisyjna: 1 zł
7. Kwota wpłaty na Akcje: .................................................................................................................................................................................................... zł
(słownie: ............................................................................................................................................................................................................................)
8. Numer rachunku papierów wartościowych, z którego składany jest zapis* ......................................................................................................................
prowadzony przez ...............................................................................................................................................................................................................
* na ww. rachunku papierów wartościowych zostaną zapisane przydzielone Akcje.

9. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części:
•
numer rachunku: ........................................................................................................................................................................................................
•
prowadzony przez: .....................................................................................................................................................................................................

Oświadczenie osoby składającej zapis:
•
•
•

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z treścią Prospektu Spółki i akceptuję warunki oferty publicznej Akcji.
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść.
Ponadto oświadczam, że:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji, przyjmuję
do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, że dane na formularzu
zapisu zostały podane dobrowolnie,
wyrażam zgodę na przekazywanie przez dom maklerski, danych i informacji objętych tajemnicą zawodową, związanych z dokonanym przeze
mnie zapisem na Akcje przez dom maklerski przyjmujący zapis, Spółce oraz KDPW S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji
Akcji, w tym w szczególności danych dotyczących rachunku papierów wartościowych, oraz innych danych związanych z niniejszym zapisem,
oraz że upoważniam Spółkę oraz KDPW S.A. do otrzymania tych informacji.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. r. 2002, nr 101, poz. 926), oraz potwierdzam
otrzymanie informacji, że administratorem danych jest:
…………………………………………………………………………………………………………z siedzibą w …………………………….
(nazwa Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek wskazany w pkt. 8).

........................................................................
Podpis składającego zapis

........................................................................
Pieczęć i podpis przyjmującego zapis

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego bądź niepełnego wypełnienia niniejszego formularza zapisu na Akcje ponosi inwestor.
Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy
zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

