
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII J 

SPÓŁKI „SFINKS POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii J spółki „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej również jako „Emitent”), 

o wartości nominalnej 1 zł każda (dalej również jako „Akcje Serii J”), oferowane przez Emitenta w subskrypcji zamkniętej akcjonariuszom, którym służą prawa poboru, 

w ramach oferty publicznej Akcji Serii J (dalej również jako „Oferta Publiczna”). Akcje Serii J emitowane są na mocy Uchwał: i) nr 4 z dnia 14 marca 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji 

serii J z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J,  praw 

poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J, (ii)  nr 6  z dnia 14 marca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą 

w Łodzi dotyczącej zmian w Statucie Spółki, 

Akcje Serii J przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym spółki „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna sporządzonym w związku z Ofertą 

Publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii J, praw do Akcji Serii J, praw poboru Akcji Serii J oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki (dalej również jako 

„Prospekt Emisyjny”), jak również w niniejszym formularzu zapisu. 

1. Imię i nazwisko 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. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: _________________________________________________________________________  

     __________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Status dewizowy:*        □  rezydent      □  nierezydent  

8. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 5,65 zł (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Serii J. 

9. Liczba subskrybowanych Akcji Serii J: _________________ (słownie: _________________________________________________________________) 

10. Kwota wpłaty na Akcje Serii J: ____________________________ (słownie: _________________________________________________________) zł 

11.   Typ Zapisu:  □  ZAPIS PODSTAWOWY*  □  ZAPIS DODATKOWY*  □  ZAPIS NA ZAPROSZENIE*  

12.   Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru (z którego składany jest zapis): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Na powyższym rachunku papierów wartościowych zostaną zdeponowane przydzielone Akcje Serii J oraz dokonany zostanie ewentualny zwrot środków pieniężnych 

(w szczególności w przypadku uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli objętego nin. zapisem, w związku z zawieszeniem lub odwołaniem Oferty). 

13.  Numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu środków (w szczególności w przypadku uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli objętego 

niniejszym zapisem, w związku z zawieszeniem lub odwołaniem Oferty) – należy wypełnić wyłącznie w przypadku zapisów składanych z rejestru sponsora lub gdy 

inwestor posiada rachunek w banku depozytariuszu:  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

14.  Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii J (np. pieczęć adresowa): 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź 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 Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że:  

- zapoznałem się z treścią Prospektu Emisyjnego i akceptuję brzmienie Statutu spółki „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna oraz warunki Oferty Publicznej Akcji Serii J, 

- zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Serii J zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii J, przyjmuję do wiadomości, że 

przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 

- przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji 

związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii J, przez podmiot przyjmujący zapis, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. (zwanemu 

dalej: „KDPW”), Oferującemu (Trigon Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Krakowie, nr KRS: 0000033118) i Emitentowi (w tym osobom fizycznym działającym 

w imieniu KDPW, Emitenta lub Oferującego przy przeprowadzaniu Oferty Publicznej Akcji Serii J), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji i Oferty 

Publicznej Akcji Serii J oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. 

 

 

 

 

 
 

(data i podpis inwestora)  (data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

*) właściwe zaznaczyć „x”  


