FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE IMIENNE SERII C
KUBARA LAMINA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe imienne serii C Spółki Kubara Lamina S.A. z siedzibą
w Piasecznie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101473, o wartości
nominalnej 1 zł (dalej: „Akcje serii C”), wyemitowane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Kubara Lamina S.A. z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego (dalej: „Uchwała”) i zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom, posiadającym akcje Spółki w
dniu 21 czerwca 2017 r. w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1639). Akcje serii C przeznaczone są do objęcia na warunkach
określonych w Memorandum Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu.
1.

Imię i Nazwisko Akcjonariusza - Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej).
…………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………….

2.

Miejsce zamieszkania/siedziba
Kod pocztowy ……………………. Miejscowość …………………………………………………....................................
Ulica ……………………………………………………………. Numer domu ……………….. Nr mieszkania ……………...….

3.

Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)
…………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………….

4.

PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

5.

Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej
a) Imię …………………………………………… Nazwisko ……………………….................……………………………….
Numer PESEL …………………………………………………
b) Imię …………………………………………… Nazwisko ………………………….……………………..…………………….
Numer PESEL …………………………………………………

6.

Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi: 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję Serii C.

7.

Zapis
podstawowy
na
podstawie
posiadanych
…………………….…………………
(słownie:
………………..……………………..…………………………………………………………………............................................................)
Praw Poboru
(jedne prawo poboru przysługuje na jedną dotychczas posiadaną akcję serii A i/lub B, z
uwzględnieniem, że na każde jedno Prawo Poboru przypada jedna Akcja Serii C)
Liczba subskrybowanych Akcji Serii C: …………………………………….……………………………… (słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..)
Kwota wpłaty na Akcje Serii C: …………………………………….……………………………… zł (słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..)

8.

Zapis dodatkowy (na wypadek niewykonania prawa poboru przez innych akcjonariuszy. Zapis ten nie może
być większy niż 1.458.701 akcji pomniejszonej o ilość akcji, na które służy akcjonariuszowi prawo poboru):

Liczba subskrybowanych Akcji Serii C: ………………………………………………………………………… (słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..)
Kwota wpłaty na Akcje Serii C: …………………………………………………….………………………… zł (słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..)
9.

Forma wpłaty na Akcje Serii C: wkład pieniężny (gotówka)

10. Numer rachunku Spółki, na który zostanie dokonana wpłata za akcje:
79 1750 1309 0000 0000 2204 9496
11. Numer rachunku, z którego wykonywany jest zapis:
………………………………………………………………………………………………….……….………………………………………….
12. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków:
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
13. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C: Kubara Lamina
S.A. ul. Puławska 34 05-500 Piaseczno

Uwagi:
a) Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących akcjonariusza może być
nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek. Wszelkie
konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi akcjonariusz.
b) Zgodnie z treścią art. 437 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszy dokument wypełnia się w dwóch
egzemplarzach, które należy złożyć do Spółki. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej.
c) Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.

Oświadczenia osoby składającej zapis:
1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Uchwały) i Memorandum Informacyjnego i akceptuję warunki
podwyższenia kapitału zakładowego.

2.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Kubara Lamina S.A. i akceptuję jego brzmienie.

3.

Oświadczam, iż akceptuję warunki subskrypcji zamkniętej i zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii C, zgodnie
z zasadami przydziału wskazanymi w Uchwale i Memorandum Informacyjnym.

4.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia emisji Akcji Serii C, oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 922) potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest
Spółka Kubara Lamina S.A.

………………………………….
Miejsce i data złożenia zapisu

………………………………….
Czytelny podpis składającego zapis

………………………………….
Data przyjęcia zapisu

………………………………….
Podpis i pieczęć Spółki

