
ZAŁĄCZNIK NR 5 

FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI (INWESTORZY 

PROFESJONALNI) 

 [miejscowość i data] 

Od: [Inwestor] („Inwestor”) 

Do: IPOPEMA Securities S.A. („Organizator Emisji”) 

Niniejszy dokument stanowi przyjęcie propozycji nabycia obligacji serii PLGTC032020 emitowanych 

przez Globe Trade Centre” S.A. („Emitent”) o wartości nominalnej 1.000 EUR każda („Obligacje”) z 

dnia 6 marca 2017 r. („Propozycja”) i nieodwołalną ofertę nabycia przez Inwestora liczby Obligacji 

wskazanej poniżej, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Propozycji otrzymanej od Organizatora 

Emisji jako pełnomocnika Emitenta, po cenie emisyjnej wskazanej w Propozycji („Oferta”). 

Przed złożeniem niniejszej oferty Inwestor starannie zbadał Propozycję, sprawozdanie finansowe 

Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta, Warunki Emisji oraz Memorandum Informacyjne z dnia 3 

marca 2017 r. („Memorandum Informacyjne”). Inwestor akceptuje w pełni postanowienia zawarte w 

Propozycji, Warunkach Emisji oraz Memorandum Informacyjnym. Inwestorowi nie złożono mi 

żadnych oświadczeń ustnych ani nie dostarczono żadnych informacji w związku z Propozycją, które 

byłyby sprzeczne z informacjami zawartymi w Warunkach Emisji, Memorandum Informacyjnym oraz 

w Propozycji.  

Wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie i niezdefiniowane odrębnie będą 

miały znaczenie nadane im w Propozycji. 

 

DANE INWESTORA SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ NABYCIA OBLIGACJI 

FIRMA  

KRS LUB NUMER 

ZAGRANICZNEGO 

REJESTRU 

 NIP
1
  

ADRES SIEDZIBY  

STATUS DEWIZOWY  

ADRES 

KORESPONDENCYJNY 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY/PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO 

OFERTĘ NABYCIA OBLIGACJI 

IMIĘ I NAZWISKO  

RODZAJ DOKUMENTU 

TOŻSAMOŚCI 

 SERIA I NUMER 

DOKUMENTU 

 

                                                           
1 Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  



TOŻSAMOŚCI 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

 

 

DANE OFERTY NABYCIA OBLIGACJI 

LICZBA OBLIGACJI 

OBJĘTYCH OFERTĄ 

 CENA EMISYJNA 

JEDNEJ OBLIGACJI 

 

ŁĄCZNA CENA 

NABYCIA  

 

 

 

OBLIGACJE POWINNY ZOSTAĆ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH O NUMERZE: 

 

PROWADZONY PRZEZ   

 

OŚWIADCZENIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ NABYCIA OBLIGACJI 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem. 

W szczególności przyjmuję do wiadomości, że: (i) Obligacje nie stanowią substytutu depozytu 

bankowego i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla takiej formy lokowania środków; (ii) 

środki zainwestowane w Obligacje nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym; (iii) 

Obligacje nie są emitowane ani w żaden sposób gwarantowane przez Skarb Państwa; (iv) Emitent 

jest jedynym podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczeń z Obligacji; (v) sytuacja finansowa 

Emitenta w przyszłości może rzutować na możliwość spełnienia świadczeń z Obligacji. 

Oświadczam, że akceptuję fakt, że moja oferta może być przyjęta w części lub odrzucona w całości i 

zrzekam się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

Zobowiązuję się dokonać płatności ceny emisyjnej bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń 

roszczeń wzajemnych i niniejszym zrzekam się prawa takiego potrącenia 

Zobowiązuję się dokonać płatności ceny emisyjnej bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń 

roszczeń wzajemnych i niniejszym zrzekam się prawa takiego potrącenia 

Oświadczam, że posiadam wszelkie wymagane zgody korporacyjne wymagane do złożenia Oferty 

(jeśli dotyczy).  

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe są przetwarzane przez 

Oferującego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej. Administratorem danych 

jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa. 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich 

danych oraz ich poprawiania, a konieczność podania moich danych wynika z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz oświadczam, że dane na formularzu oferty nabycia obligacji 

zostały podane dobrowolnie (dotyczy Inwestorów będących osobą fizyczną oraz osób fizycznych 

reprezentujących Inwestora). Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Oferującego w 



formie pisemnej, o jakichkolwiek zmianach osobowych. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych 

osobowych w zakresie informacji związanych ze złożeniem Oferty Emitentowi, w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz upoważniam Emitenta do ich otrzymania. 

 

  

Data i podpis osoby składającej Ofertę w imieniu Inwestora Data, pieczęć i podpis pracownika przyjmującego Ofertę 

 


