Formularz zapisu
ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII D1 SPÓŁKI BROWAR GONTYNIEC S.A.
Numer dowodu subskrypcji: .........................................................................................................................................................
Biuro maklerskie przyjmujące zapis (nazwa i adres): ...................................................................................................................
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje serii D1)
spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce, Kamionka 21, 64-800 Chodzież (”Emitent”). Podstawą prawną emisji
Akcji serii D1 jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2014 r. Przedmiotem
publicznej oferty jest 4.735.800 Akcji serii D1. Akcje Serii D1 są oferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w
ramach wykonania prawa poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje Serii D1
przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w ww. uchwale i w Memorandum Informacyjnym Spółki wraz z
ewentualnymi aneksami („Memorandum”). Memorandum wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami jest jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji Serii D1 w Polsce
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): .........................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):
Kod: .........-............. Miejscowość: ...............................................................................................................................................
Ulica: ................................................................................... Numer domu / mieszkania: .............................................................
3. PESEL lub REGON, lub inny numer identyfikacyjny ( osoby fizyczne seria i numer DO lub Paszportu, osoby zagraniczne
seria i numer Paszportu, zagraniczne osoby prawne numer właściwego rejestru)
......................................................................................................................................................................................................
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):
......................................................................................................................................................................................................
5. Adres e-mail: ............................................................................................................................................................................
6. W imieniu inwestora zapis złożyli (dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej / dane pełnomocnika
działającego w imieniu osoby fizycznej):
–

nazwisko i imię……………………………………………………………………………………………………………………

–

miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………

–

seria i numer DO oraz PESEL (osoby zagraniczne seria i numer Paszportu)……………………………………………

7. Status dewizowy:  rezydent  nierezydent (zaznaczyć właściwe)
8. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
9. Numer rachunku papierów wartościowych oraz nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na
którym inwestor posiada zdeponowane prawa poboru w chwili składania zapisu (w przypadku zapisu podstawowego):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu (lub liczba praw poboru na dzień ustalenia praw w przypadku
zapisu dodatkowego):……………………….……………………………………………………………………………………… sztuk
(słownie..................................................................................................................................................................................)
11. Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu……………………………………………………..……….. sztuk
(słownie...................................................................................................................................................................................)
12. Liczba subskrybowanych Akcji serii D1:…………………………………………………………………………sztuk
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... )
13. Kwota wpłaty na Akcje serii D1: …………………………………………………………………………………………...

.................................... zł (słownie: ............................................................................................................................................. )
14. Forma wpłaty na Akcje Oferowane:


gotówka*



przelew*



umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych*

15. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku*:




gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy
przelewem na rachunek bankowy o nr: ........................................................................................................................
inne: ..............................................................................................................................................................................

16. Jestem zainteresowany nabyciem Akcji nieobjętych w drodze Zapisów Podstawowych i Dodatkowych*.
 Tak*
 Nie*
17. Rodzaj zapisu na Akcje:
 Zapis Podstawowy*
 Zapis Dodatkowy*
 Zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu*
W przypadku Zapisu Podstawowego i Dodatkowego, przydzielone Inwestorowi Akcje Serii D1 zostaną zapisane na rachunku
papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis na Akcje Serii D1. W przypadku Zapisu w oparciu o zaproszenie
Zarządu, przydzielone Inwestorowi Akcje serii D1 zostaną zapisane na rachunku wskazanym w Dyspozycji deponowania
Akcji serii D1
Uwaga: Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora może być nieterminowy
zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje
wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.
Oświadczenie Inwestora:
Ja niżej podpisany(a), oświadczam że zapoznałem (am) się z treścią Memorandum Informacyjnego Browar Gontyniec S.A.,
akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji serii D1, jest mi znana treść Statutu Browar Gontyniec S.A. i akceptuję jego
treść,. Zgadzam się na przydzielenie lub nie przydzielenie mi Akcji zgodnie z warunkami zawartymi w Memorandum oraz na
zdeponowanie Akcji serii D1 na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru (w przypadku Zapisu Podstawowego i
Dodatkowego), na rachunku wskazanym w dyspozycji deponowania Akcji (w przypadku objęcia Akcji w drodze zaproszenia
Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania
zasad przydziału akcji opisanych w Memorandum. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i informacji
stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii D1 przez
podmiot przyjmujący zapis: Oferującemu (jak zdefiniowano w Memorandum), Spółce oraz Krajowemu Depozytowi Papierów
Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii D1 oraz że upoważniam te podmioty do
otrzymania tych informacji.

________________________
Data i podpis Inwestora/osoby składającej zapis w imieniu Inwestora

_____________________________________
Data przyjęcia zapisu, pieczęć adresowa podmiotu,
w którym składany jest zapis oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis
* właściwe pole odznaczyć X
Dyspozycja deponowania Akcji serii D1

Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji serii D1 przydzielonych w wyniku złożenia powyższego zapisu na
rachunku inwestycyjnym o numerze:
......................................................................................................................................................................................................
prowadzonym przez:
......................................................................................................................................................................................................

________________________
Data i podpis składającego dyspozycję

_____________________________________
Data przyjęcia dyspozycji oraz podpis i pieczęć przyjmującego

