FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII I
SPÓŁKI DAS NAJLEPSZE Z POLSKI S.A.
Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii I spółki Das Najlepsze z Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o
wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa poboru. Akcje serii I emitowane są na
mocy Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Das Najlepsze z Polski SA z dnia 30 października 2020 roku. Akcje serii I
przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w ww. uchwale, Dokumencie Ofertowym Akcji serii I i niniejszym formularzu
zapisu.
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): .......................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: ........... Miejscowość: ........................................
Ulica: ......................................................................................................Numer domu: ......... Nr mieszkania:.........
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): .................................................................................................
4. Adres do korespondencji (e-mail, telefon kontaktowy): ............................................................................................
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. Liczba posiadanych Jednostkowych Praw Poboru w chwili składania zapisu: ............................................................... sztuk
(słownie: …………………………………………………………………………...........................……………………....…)
Dowód posiadania jednostkowych praw Poboru:\
 Okazanie odcinków Akcji Istniejących*

........................ (słownie: ……………………………......................................)

 Okazanie zaświadczenia depozytowego*

........................ (słownie: ……………………………......................................)

9. Liczba posiadanych Jednostkowych praw Poboru wykorzystanych do złożenia zapisu: ............................................... sztuk
(słownie: …………………………………………………………………………...........................……………………....…)
10. Cena emisyjna Akcji serii I wynosi - 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze)
11. Liczba subskrybowanych Akcji serii I:
 ZAPIS PODSTAWOWY*

........................ (słownie: ……………………………................................................................)

 ZAPIS DODATKOWY*

........................ (słownie: ……………………………................................................................)

12. Łączna kwota wpłaty na Akcje serii I: .................................zł (słownie:...................................................................................)
13. Forma wpłaty na Akcje:....................................................................................................................................
Uwaga: Wpłaty na akcje w formie przelewu bankowego winny być realizowane na rachunek bankowy wskazany w Dokumencie
Ofertowym. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu
wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek
i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor. Terminy
niezdefiniowane w niniejszym zapisie mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.
Oświadczenia Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że:
-

akceptuję brzmienie Statutu Spółki,
akceptuję treść Dokumentu Ofertowego i warunki Publicznej Oferty Akcji serii I określone w Uchwale Emisyjnej, dokumencie
Ofertowym i niniejszym zapisie, Zapoznałem się i akceptuję czynniki ryzyka związane z ofertą i nabywaniem Akcji,
zgadzam się na przydzielenie mi Akcji serii I zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym,
dane osobowe objęte zapisem przekazuję dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji serii I, przyjmuję do wiadomości treść przekazanej mi na stronie
internetowej Emitenta Informacji o przetwarzaniu ww. danych.

...............................................................
(data i podpis inwestora)

* właściwe zaznaczyć „x”

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

