Formularz zapisu na Akcje Oferowane spółki Unified Factory S.A. dla Inwestorów
Instytucjonalnych w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z
ofertą publiczną nie więcej niż 1 333 333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na
okaziciela serii E spółki Unified Factory S.A., o wartości nominalnej 0,90 zł każda, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Oferowane”, „Oferta”). Oferta przeprowadzana jest na podstawie memorandum informacyjnego,
które wraz z późniejszymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz informacją o ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych w poszczególnych transzach („Memorandum”), stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o
Spółce i Ofercie. Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych może opiewać na nie mniej niż 10 000 i nie więcej
niż 1 000 000 szt. Akcji Oferowanych.
1. Firma osoby prawnej Subskrybenta: _________________________________________
2. Siedziba i adres Subskrybenta: _________________________________________
3. Adres do korespondencji: _________________________________________
4. Status dewizowy*:

rezydent

nierezydent

5. Dane Subskrybenta: KRS: ___________________________, REGON lub inny numer identyfikacyjny właściwego rejestru dla kraju
siedziby: _________________________________________
6. Dane osoby/osób działających w imieniu Subskrybenta:
- imię i nazwisko: _______________________________________________, PESEL: _____________________________,
seria i numer dokumentu tożsamości: _____________________________,
- obywatelstwo: _____________________________, adres zamieszkania: _____________________________,
- imię i nazwisko: _______________________________________________, PESEL: _____________________________,
seria i numer dokumentu tożsamości: _____________________________,
- obywatelstwo: _____________________________, adres zamieszkania: _____________________________,
7. Cena jednej Akcji Oferowanej, po której składany jest niniejszy zapis: PLN 7,80
8. Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem: _____________________________ (słownie: _____________________________)
9. Kwota wpłaty na Akcje Oferowane: PLN _____________________________ (słownie: _____________________________ złotych)
10. Sposób opłacenia zapisu: Przelew na rachunek bankowy Oferującego nr 06 1560 0013 2367 1860 9064 0001 prowadzony przez
Getin Noble Bank S.A.
11. Zwrot wpłaconej kwoty lub jej części w przypadkach przewidzianych w Memorandum nastąpi na poniższy rachunek bankowy
należący do Inwestora o numerze _____________________________ prowadzony przez _____________________________.
Dyspozycja deponowania akcji
Niniejszym składam(y) nieodwołalną i bezwarunkową dyspozycję zdeponowania na należącym do Inwestora rachunku papierów
wartościowych nr _____________________________ prowadzonym przez _____________________________ (pełna nazwa
podmiotu prowadzącego rachunek) wszystkich przydzielonych Inwestorowi Akcji Oferowanych.
Oświadczenia osób fizycznych reprezentujących Subskrybenta przy składaniu zapisu
Oświadczam, że
1.

zapoznałem(am) się z treścią Memorandum i akceptuję treść Statutu i warunki Oferty;

2.

Subskrybent jest podmiotem, który zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może
wziąć udział w Ofercie;

3.

zgadzam się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie
z zasadami przydziału opisanymi w Memorandum;

4.

wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez: (i) podmiot przyjmujący zapis (ii) Oferującego w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty;

5.

dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie;

6.

mam świadomość, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

Data i podpis składającego zapis

Data, pieczęć imienna i podpis
przyjmującego zapis

Data i podpis składającego zapis

Pieczęć placówki, w której przyjmowany
jest zapis

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi
Subskrybent. Pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Memorandum opublikowanym na stronach
internetowych Emitenta (www.unifiedfactory.com) i Oferującego (www.noblesecurities.pl).
* Właściwe pole oznaczyć "X”

