Formularz zapisu na Akcje Serii H
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII H
Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii H spółki Gastel Żurawie S.A. oferowane dotychczasowym
akcjonariuszom w ramach wykonania prawa poboru. Podstawą prawną emisji jest uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 listopada 2010 roku. Przedmiotem Publicznej Oferty jest 108.530.350 Akcji Serii H o
wartości nominalnej 0,40 zł każda i cenie emisyjnej 0,40 zł. Akcje oferowane są przez Spółkę reprezentowaną przez Zarząd.
Oferta zostanie przeprowadzona na warunkach określonych w Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Publicznej Ofercie Akcji Serii H.
1.

Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej: ...........................................................................................................................................

2.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej: ...................................................................................................

3.

Adres do korespondencji: ..................................................................................................................................................................

4.

Status dewizowy:

rezydent 

nierezydent 

5.

Rezydent: osoba fizyczna - seria i numer dowodu tożsamości oraz PESEL (dla osób prawnych - numer KRS, numer
REGON lub inny numer identyfikacyjny): ...........................................................................................................................................

6.

Nierezydent: osoba fizyczna - seria i numer paszportu (dla osób prawnych - numer rejestru właściwy dla kraju
zarejestrowania):
..........................................................................................................................................................................................................

7.

Określenie typu zapisu:

podstawowy 

dodatkowy 

8.

Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu (dotyczy tylko zapisów podstawowych): ................................................

9.

Numer rachunku papierów wartościowych, na którym inwestor posiada zdeponowane prawa poboru w dniu składania
zapisu (w przypadku składania zapisu podstawowego) lub numer rachunku papierów wartościowych, na którym inwestor
posiadał akcje Gastel Żurawie S.A. w dniu ustalenia prawa poboru (w przypadku składania zapisu dodatkowego): ..........................

10. Liczba akcji objętych zapisem: ..........................................................................................................................................................
(słownie: ........................................................................................................................................................................................... )
11.

Kwota wpłaty na akcje: ......................................................... zł ....... gr
(słownie: ........................................................................................................................................................................................... )

12. Wskazanie rachunku do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (dotyczy wyłącznie klientów banków depozytariuszy):
na rachunek nr ..................................................................................................................................................................................
prowadzony przez .............................................................................................................................................................................
13. Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii H:
...........................................................................................................................................................................................................
Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba
składająca zapis.
Oświadczenia osoby składającej zapis
•

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu spółki Gastel Żurawie S.A. i są mi znane warunki oferty.
Zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii H zgodnie z zasadami zawartymi w Prospekcie.

•

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść.

•

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
emisji Akcji Serii H oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.

•

Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

•

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz
informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii H przez podmiot przyjmujący niniejszy zapis
Emitentowi oraz KDPW, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii H oraz, że upoważniam te podmioty
do otrzymania tych informacji.

Data i podpis składającego zapis

Data, pieczęć POK
i podpis przyjmującego zapis

