FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI STS HOLDING S.A.
INWESTORZY INDYWIDUALNI

Niniejszy dokument jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe serii B spółki STS Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres:
ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898108 („Spółka”),
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oferowane przez Oferujących („Akcje Sprzedawane”). Akcje Sprzedawane są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce
(„Oferta”) na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, który wraz z ewentualnymi
suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz informacją o ostatecznej cenie i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce,
Ofercie oraz Akcjach Sprzedawanych i Akcjach Oferowanych. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty dostępne są
na stronie internetowej Spółki www.stsholding.pl. Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Liczba Akcji Sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić
nie mniej niż 10 Akcji Sprzedawanych, ale nie więcej niż 3.629.261 Akcji Sprzedawanych. Zapis złożony na więcej niż 3.629.261 Akcji Sprzedawanych będzie uznawany
za zapis złożony na 3.629.261 Akcji Sprzedawanych. Zapis obejmujący mniej niż 10 Akcji Sprzedawanych będzie uważany za nieważny.
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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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AKCJE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W IPOPEMA SECURITIES S.A. O NUMERZE:
OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA AKCJE
Niniejszym składam dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych wskazanym powyżej, wszystkich przydzielonych mi Akcji Sprzedawanych.
Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.
Na podstawie niniejszego zapisu na Akcje Sprzedawane Inwestor upoważnia jednocześnie IPOPEMA Securities S.A. do złożenia na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zlecenia kupna Akcji Sprzedawanych objętych niniejszym zapisem. Zlecenie objęte niniejszym zapisem zostanie
przekazane przez IPOPEMA Securities S.A. do Oferujących nie później niż w terminie umożliwiającym zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach inwestorów.
Niniejszy Formularz podlega prawu polskiemu. Niniejszy Formularz został sporządzony w dwóch egzemplarzach. Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub
istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Sprzedawanych i które wystąpiły lub zostały
zauważone w okresie między zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem okresu oferowania lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego,
które z tych zdarzeń nastąpi później muszą zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Prospektu. Taki suplement zatwierdza się w taki sam sposób
jak Prospekt maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych i publikuje go zgodnie z co najmniej takimi samymi zasadami jak zasady, jakie miały zastosowanie w
momencie publikacji Prospektu, tj. na stronie internetowej Spółki (adres: www.stsholding.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach
internetowych www.bm.pkobp.pl oraz www.mdm.pl. W razie publikacji suplementu do Prospektu podmiot przyjmujący niniejszy zapis udzieli pomocy w skorzystaniu
z przysługującego Inwestorowi prawa do wycofania złożonego zapisu na Akcje Sprzedawane, jeżeli takie prawo będzie przysługiwało Inwestorowi.
Oświadczam, że zapoznałem się z Prospektem, warunkami Oferty i akceptuję ich treść. Jestem świadomy, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami
Sprzedawanymi może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie
Zgadzam się na przydzielenie Akcji Sprzedawanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji
Sprzedawanych niż wskazana w niniejszym formularzu zapisu, bądź nieprzydzielenie żadnych Akcji Sprzedawanych, w przypadkach i zgodnie z zasadami
określonymi w Prospekcie.
Oświadczam, że zapoznałem się z aktualną treścią statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego treść.
Jestem świadomy, że zapis na Akcje Sprzedawane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany
zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Prospekcie lub odpowiednich przepisach prawa.
Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym ryzykiem straty zainwestowanych środków lub ich części oraz że może być ono
nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
Nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. directed selling efforts) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie
amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. United States Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych")
(„Regulacja S”), ani nie podlegam jakiejkolwiek jurysdykcji, w której złożenie zapisu na Akcje Sprzedawane byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajduję się na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiejkolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Administratorem danych osobowych Klientów IPOPEMA Securities S.A. zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty Akcji
Sprzedawanych 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 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
Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być nieważność zapisu lub nieterminowy zwrot
wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikające z
niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Sprzedawane, w tym dyspozycji deponowania Akcji Sprzedawanych, ponosi Inwestor.

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

Data, pieczęć i podpis IPOPEMA Securities S.A.
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