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……………………………………………. 

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) podmiotu 

przyjmującego zapis na Akcje 

 

 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SPÓŁKI 
BRASTER S.A. DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH  

 

 

Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu („Formularz”) dla inwestorów indywidualnych („Inwestorzy Indywidualni”) na akcje zwykłe na okaziciela serii I o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”) spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach (dalej „Spółka”). Akcje oferowane są w ramach oferty publicznej na 

warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „Prospekt”) w dniu 4 lipca 2017 r. 

 

 

DATA PRZYJĘCIA ZAPISU:                                 NUMER ZAPISU: 

 

 DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS 

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA  

PESEL  DATA URODZENIA (JEŚLI 
BRAK PESEL) 

 

KRS LUB NUMER 
ZAGRANICZNEGO REJESTRU 

 NIP1  

REGON  TYP PODMIOTU  

RODZAJ DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 SERIA I NUMER DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ 
SIEDZIBY 

 

STATUS DEWIZOWY  OBYWATELSTWO  

ADRES 
KORESPONDENCYJNY 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY LUB  PEŁNOMOCNIKA/ REPREZENTANTA PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ 
NA AKCJE  

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL  DATA URODZENIA (JEŚLI 
BRAK PESEL) 

 

RODZAJ DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 SERIA I NUMER DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

OBYWATELSTWO  TYP PODMIOTU  

 

DANE ZAPISU 

TRANSZA INWESTOROW INDYWIDUALNYCH 

LICZBA AKCJI  CENA MAKSYMALNA […] PLN 

WPŁATA   

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO ZWROTU WPŁACONEJ KWOTY LUB JEJ CZĘŚCI 

ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY: 

NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO 
OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ 

 

 

AKCJE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH O NUMERZE: 

 
 

 

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA AKCJE 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu Spółki wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i akceptuję 
ich treść oraz publiczny charakter oferty. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Statutem Spółki i wyrażam zgodę na jego brzmienie. 

Wyrażam zgodę na otrzymanie mniejszej liczby Akcji niż liczba określona w zapisie lub na nieotrzymanie żadnych Akcji, zgodnie z 
warunkami określonymi w Prospekcie. 

                                                           
1 Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji, że 
dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie 

Wyrażam zgodę na przekazywanie, objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji, związanych z dokonanym 
przeze mnie zapisem Emitentowi, 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 Emitenta do otrzymania 
tych informacji. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zgodnie 
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2014 r. poz. 1182), 
potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest Oferujący (jak zdefiniowano w Prospekcie) oraz Spółka. 

Upoważniam firmę inwestycyjną, w której składam zapis na Akcje, do złożenia zlecenia kupna Akcji Oferowanych w moim imieniu. 
Jestem świadomy, że inwestycje w akcje, w tym w Akcje Oferowane, wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono 
nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza 
zapisu ponosi osoba składająca zapis. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych inwestora lub sposobu zwrotu 
wpłaconej kwoty bądź jej części, może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłat następuje bez jakichkolwiek odsetek lub 
odszkodowań. 

 

  

Data i podpis osoby zapisującej się na Akcje lub jej pełnomocnika Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis na Akcje 

 


