FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE SPÓŁKI BIG CHEESE STUDIO S.A.
W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW

Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela - Akcje Oferowane (tj. łącznie nowo emitowane Akcje Serii B oraz istniejące Akcje Sprzedawane) w
kapitale zakładowym spółki Big Cheese Studio S.A. („Spółka) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w Ofercie Publicznej. Podstawą prawną emisji Akcji
Serii B jest Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii B z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki. Akcje Oferowane przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w
dniu 12 października 2021 roku wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) i niniejszym formularzu zapisu. Terminy pisane wielką literą,
niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

DATA PRZYJĘCIA ZAPISU:
DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA
PESEL
KRS LUB NUMER
ZAGRANICZNEGO REJESTRU
REGON
RODZAJ DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI
ADRES
ZAMIESZKANIA/
SIEDZIBY
STATUS DEWIZOWY

NUMER ZAPISU

DATA
URODZENIA
BRAK PESEL)
NIP1

(JEŚLI

TYP PODMIOTU
SERIA I NUMER DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI

OBYWATELSTWO

ADRES
KORESPONDENCYJNY
KOD LEI2
DATA WAŻNOŚCI KODU LEI
OSOBY FIZYCZNE MIESZKAJĄCE POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NUMER
ZAGRANICZNEJ
KRAJ WYDANIA NUMERU
IDENTYFIKACJI
ZAGRANICZNEJ
PODATKOWEJ 3
IDENTYFIKACJI
PODATKOWEJ
MIEJSCE URODZENIA
KRAJ URODZENIA
DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY/PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA AKCJE
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
DATA
URODZENIA
(JEŚLI
BRAK PESEL)
RODZAJ
DOKUMENTU
SERIA I NUMER DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI
TOŻSAMOŚCI
ADRES ZAMIESZKANIA
OBYWATELSTWO
TYP PODMIOTU
DANE ZAPISU
TRANSZA
TRANSZA MAŁYCH INWESTORÓW
LICZBA AKCJI
CENA MAKSYMALNA
WPŁATA
FORMA OPŁACENIA ZAPISU
X Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A:

35,00 PLN

NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WYPŁATY ZWROTU WPŁACONEJ KWOTY LUB JEJ CZĘŚCI
ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY W IPOPEMA SECURITIES S.A.
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO
OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ
IMIĘ
I
NAZWISKO
POSIADACZA
RACHUNKU
AKCJE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W IPOPEMA SECURITIES S.A. O NUMERZE:

1 Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
2 Osoby fizyczne muszą posiadać kod LEI tylko w zakresie transakcji finansowych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3 Numer identyfikacji podatkowej nadany przez państwo, w którym Klient ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu od całości dochodów,

a w przypadku jego braku lub nieprzedstawienia dokumentu, na podstawie którego można go ustalić – prosimy podać miejsce i kraj urodzenia.
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OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA AKCJE
Zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję jego brzmienie, jak również brzmienie Statutu Spółki.
Jestem świadomy, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w
Prospekcie. Akceptuję warunki Oferty, w tym akceptuję zasady przydziału Akcji Oferowanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych zgodnie z
warunkami i zasadami określonymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba podana w złożonym przeze mnie zapisie
lub nieprzydzielenie mi żadnych Akcji Oferowanych.
Oświadczam, że jest mi znana sytuacja finansowo-ekonomiczna Spółki oraz że mam świadomość, że w celu właściwej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej
Spółki konieczne jest śledzenie informacji dotyczących jej sytuacji finansowej, w tym raportów bieżących i okresowych Spółki zamieszczanych na jej stronie
internetowej.
Jestem świadomy ryzyka inwestycyjnego wynikającego z inwestycji w Akcje Oferowane, w tym ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Zgadzam
się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji Oferowanych, oraz zostałem
poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Spółka, a także otrzymałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych); Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały
podane dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na
Akcje Oferowane Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A., pełniącemu funkcję Koordynatora, a także podmiotom, z którymi Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska S.A. zawarł umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, oraz Spółce, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej
Oferty Akcji Oferowanych oraz podmiotowi prowadzącemu mój rachunek inwestycyjny, na którym zgodnie z moją dyspozycją mają zostać zdeponowane objęte
Akcje Oferowane oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania powyżej wskazanych informacji.
JESTEM ŚWIADOMY, ŻE INWESTYCJE W AKCJE, W TYM W AKCJE SPRZEDAWANE, WIĄŻĄ SIĘ Z RYZYKIEM INWESTYCYJNYM ORAZ ŻE MOŻE BYĆ
ONO NIEADEKWATNE W ODNIESIENIU DO MOJEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA. WSZELKIE KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO LUB
NIEPEŁNEGO WYPEŁNIENIA NINIEJSZEGO FORMULARZA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE PONOSI INWESTOR INDYWIDUALNY.
Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem prawa do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych w
Ofercie zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 lit a) oraz art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego), nie mogą zawierać żadnych zastrzeżeń lub dodatkowych
warunków realizacji oraz wiążą inwestorów składających takie zapisy (z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w odpowiednich przepisach dotyczących
odstąpienia od Oferty).
Oświadczam, że zostałem poinformowany przez IPOPEMA Securities S.A. o negatywnym rynku docelowym dla tego instrumentu finansowego, co oznacza, że w
ocenie IPOPEMA Securities S.A. klienci charakteryzującymi się poniższymi cechami nie powinni inwestować w ten instrument finansowy: brak wiedzy i
doświadczenia na rynkach finansowych oraz w zakresie udziałowych papierów wartościowych; Inwestorzy oczekujący pełnej ochrony zainwestowanego kapitału lub
gwarantowanego zysku.
Administratorem danych osobowych Klientów IPOPEMA Securities S.A. zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty jest
IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo.dm@ipopema.pl, adres do korespondencji: ul. Próżna 9,
00-107 Warszawa, do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPOPEMA Securities S.A.) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
niniejszego zapisu lub wykonywania umowy o świadczenie usług maklerskich, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na IPOPEMA Securities S.A., lub
dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym rozpatrywania reklamacji, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Posiadam
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych w stosunku do
tych danych, których przetwarzanie oparte jest na wyrażonej przez mnie zgodzie lub zawartej ze mną umowie. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do złożenia niniejszego zapisu. Moje dane osobowe nie
będą podlegać procesowi automatycznego przetwarzania. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA
Securities S.A. która jest dostępna pod adresem: https://www.ipopemasecurities.pl
Oświadczam, że otrzymałem(am) informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez IPOPEMA Securities S.A.
Niniejszym informuje się inwestorów, że możliwe jest opublikowanie suplementu do Prospektu, który w takim przypadku zostanie opublikowany w ten sam sposób,
w jaki został opublikowany Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W razie publikacji suplementu pośrednik finansowy,
za pośrednictwem którego Akcje Oferowane zostały subskrybowane, udzieli im pomocy w skorzystaniu z przysługującego im prawa do wycofania złożonego
zapisu. Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części
może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z
nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.

Data i podpis osoby zapisującej się na Akcje Oferowane lub jej
pełnomocnika

Data, pieczęć i podpis IPOPEMA Securities S.A.
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