FORMULARZ ZAPISU – ZAPIS PODSTAWOWY
SKŁADANY PRZEZ PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
(ASSET MANAGEMENT)
Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje serii E spółki Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”) składany przez podmiot zarządzający aktywami
na rachunkach papierów wartościowych w imieniu Inwestorów wykazanych w zestawieniu stanowiącym załącznik nr Z3 do niniejszego formularza.
Wszelkie terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w memorandum informacyjnym.
DANE PODMIOTU ZARZĄDZAJĘCEGO AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1. Nazwa
2. Numer KRS lub innego rejestru

3. Nazwa rejestru

4. NIP

5. REGON (jeśli posiada)

6. Numer telefonu do kontaktu
7. Adres e-mail
Adres siedziby (z wyciągu z odpowiedniego rejestru):
8. Ulica
9. Kod pocztowy

10. Numer domu

12. Miejscowość

13. Kraj

11. Numer mieszkania

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
14. Ulica
15. Kod pocztowy

16. Numer domu

18. Miejscowość

19. Kraj

17. Numer mieszkania

DANE OSOBY FIZYCZNEJ REPREZENTUJĄCEJ WW. PODMIOT PRZY SKŁADANIU ZAPISU
Reprezentant 1

Reprezentant 2

20. Imię
21. Nazwisko
22. PESEL/Data urodzenia
23. Obywatelstwo
Dokument tożsamości:
24. Typ
25. Numer i seria
26. Kraj wydania
27. Data ważności
Adres zameldowania:
28. Ulica
29. Numer domu

30. Numer mieszkania

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

33. Kraj
DANE INWESTORA/INWESTORÓW
Wszelkie dane Inwestora/Inwestorów niezbędne do złożenia niniejszego zapisu są wykazane w załączniku Z3.
DANE OSOBOWE INWESTORA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
34. Imię

35. Nazwisko

36. PESEL/Data urodzenia

37. Obywatelstwo

38. Status dewizowy

42. REGON (jeśli posiada)

43. Status dewizowy

DANE OSOBOWE INWESTORA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
39. Nazwa

40. Numer KRS lub innego
rejestru

41. NIP

DANE ADRESOWE INWESTORA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB INWESTORA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
Adres zameldowania lub adres siedziby:

44. Ulica

47. Numer mieszkania

49. Kraj

48. Miejscowość

45.Kod pocztowy

46. Numer domu

Parafa Inwestora
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISU INWESTORA
50. Liczba Akcji, na które składany jest zapis

51. Cena emisyjna: 1,16 zł

52. Łączna kwota wpłaty na Akcje (50 x 51)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁATY NA OPŁACENIE ZAPISU NA AKCJE
53. Przelew na rachunek bankowy Noble Securities S.A. o numerze 06 1560 0013 2367 1860 9064 0001
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZWROTU NADPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADPŁATY
54. Numer rachunku bankowego Inwestora

55. Podmiot prowadzący ww. rachunek

INFORMACJE DOTYCZĄCE DEPONOWANIA AKCJI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W przypadku, gdy przydzielone Inwestorowi Akcje lub prawa do Akcji zostaną zarejestrowane w KDPW, zostaną one zdeponowane na niżej wskazanym
rachunku papierów wartościowych należącym do Inwestora
56. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora

57. Podmiot prowadzący ww. rachunek

OŚWIADCZENIA OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH INWESTORA PRZY SKŁADANIU ZAPISU
Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte poniżej w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie
Osoba reprezentująca Inwestora oświadcza, że:
•
akceptuje treść Statutu;
•
ma świadomość, że złożenie zapisu na Akcje nie może zostać odwołane, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Memorandum;
•
złożenie niniejszego formularza Zapisu oraz nabycie Akcji nie będzie sprzeczne z postanowieniami dokumentów założycielskich Inwestora lub innej umowy, której Inwestor jest stroną
lub, której może podlegać ani nie narusza i nie stoi w sprzeczności z żadnymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej
dotyczących Inwestora lub jakiejkolwiek części majątku Inwestora;
•
w celu wzięcia udziału w Ofercie, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty i złożenia zapisów na Akcje, oraz w zakresie niezbędnym do późniejszej realizacji świadczeń
wynikających z Akcji w przypadku ich przydzielenia Inwestorowi, dobrowolnie przekazała dane osobowe i wyraziła zgodę na ich przetwarzanie przez NS oraz Emitenta będącymi
administratorem danych osobowych;
•
przekazując, w celu wzięcia udziału w Ofercie, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty i złożenia zapisów na Akcje, oraz w zakresie niezbędnym do późniejszej realizacji
świadczeń wynikających z Akcji w przypadku ich przydzielenia Inwestorowi, jakiekolwiek dane osobowe, posiada stosowną zgodę osób, których dane dotyczą oraz zobowiązuje się do
poinformowania ich w imieniu NS i Emitenta o przekazaniu i zakresie danych osobowych przekazanych NS i Emitentowi będącym administratorem danych osobowych oraz o celu
przekazania danych i przysługującym im uprawnieniu do dostępu i poprawiania danych;
•
została poinformowana, że przysługuje jej prawo dostępu do jej danych osobowych i ich poprawiania;
•
powyższe dane są aktualne i zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualnienia powyższych danych w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany;
•
miała możliwość zapoznania się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej;
•
zapoznała się z treścią Memorandum Informacyjnego i akceptuje w szczególności ryzyka (czynniki ryzyka), które zostały opisane przez Emitenta w tym Memorandum;
•
zapoznała się z zasadami przydziału Akcji i akceptuje je;
•
Inwestor jest podmiotem, który zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w ofercie Akcji;
•
Inwestor jest właścicielem rachunku papierów wartościowych wskazanego w niniejszym formularzu;

PODPISUJE INWESTOR

__________________________________________
__________________________________
___________________
podpis
miejscowość
data
PODPISUJE NOBLE SECURITIES S.A.
(w przypadku gdy zapis składany jest korespondencyjnie podpisuje upoważniony pracownik Noble Securities S.A. po otrzymaniu formularza)

podpis i pieczęć imienna pracownika przyjmującego oświadczenie

pieczęć placówki/oddziału

ZAŁACZNIKI:
Z1. Ankieta GIIF / status FATCA / status CRS
Z2. Potwierdzenie posiadania PDA 2016
X

Z3. Wykaz Inwestorów objętych niniejszym zapisem oraz dane tych Inwestorów
Z4. Inne (wymienić jakie):
Z5. Inne (wymienić jakie):

KONTAKT
W przypadku problemów z wypełnieniem formularza Zapisu uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Noble Securities S.A. pod numerem telefonu:
12 619 82 65 lub 12 619 82 93
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