Formularz Zapisu
na Akcje serii I emitowane przez
Patent Fund Spółka Akcyjna
Niniejszy formularz stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii I (dalej także: „Akcje”) spółki Patent Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej także: „Spółka”, „Emitent”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
oferowane w ramach Oferty Publicznej. Akcje są przeznaczone do objęcia na warunkach określonych w
Memorandum Informacyjnym wraz z późniejszymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi oraz niniejszym
Formularzu Zapisu.

Imię i nazwisko/
firma Subskrybenta

Adres zamieszkania/
siedziba Subskrybenta

Adres korespondencyjny,
jeśli inny niż wyżej podany

Numer PESEL/REGON
Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer
właściwego rejestru dla osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej
Dane osoby fizycznej działającej w imieniu
osoby prawnej:
Adres e-mail i/lub telefon kontaktowy
Kraj rezydencji
NIP
Liczba subskrybowanych Akcji serii I –
liczbowo (minimum 12 000 sztuk akcji)

Liczba subskrybowanych Akcji serii I - słownie

Rodzaj subskrybowanych Akcji serii I

akcje zwykłe na okaziciela

Cena emisyjna jednej
Akcji serii I

0,41 zł (czterdzieści jeden groszy)

Wysokość wpłaty dokonanej na Akcje serii I w zł

1

Wysokość wpłaty dokonanej na Akcje serii I słownie
Patent Fund S.A.
BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
81 1090 2398 0000 0001 1885 4552
Tytułem: Wpłata na akcje Patent Fund S.A.,
[imię i nazwisko inwestora/nazwa],
[PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny]

Nazwa banku oraz numer rachunku
bankowego, na który należy dokonać wpłaty
na Akcje serii I oraz tytuł wpłaty

Dyspozycja deponowania Akcji serii I emitowanych przez Patent Fund Spółka Akcyjna
Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych mi Akcji serii I objętych niniejszym zapisem na rachunku:
Numer rachunku
papierów wartościowych
Prowadzony przez (nazwa
biura maklerskiego)
UWAGA: Niniejszy zapis na Akcje serii I emitowane przez Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
bez wpisanego pełnego numeru rachunku inwestycyjnego i nazwy firmy inwestycyjnej prowadzącej ten
rachunek, jest nieważny.

Oświadczenie Subskrybenta
1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się, rozumiem i akceptuję treść Memorandum Informacyjnego
i akceptuję brzmienie Statutu Spółki oraz warunki Oferty Publicznej Akcji serii I.
2. Zgadzam się na przydzielenie mi Akcji serii I zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym.
3. Zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji serii I niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale,
zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym.
4. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem
rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji serii I.
5. W przypadku przydzielenia mi liczby Akcji serii I za kwotę mniejszą niż kwota dokonanej przeze mnie wpłaty
lub nieprzydzielenia mi Akcji serii I, powstałą w ten sposób nadwyżkę proszę przelać na mój rachunek
bankowy:
Numer rachunku
Nazwa banku
Właściciel rachunku

2

6. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − Patent Fund S.A. z siedzibą we
Wrocławiu jest Administratorem przesłanych danych osobowych. Administrator Danych Osobowych
przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z
przeprowadzaną Ofertą Publiczną Akcji serii I (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora
danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii
I (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują osobom
udostępniającym dane osobowe następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Patent Fund S.A. Dane osobowe
mogą zostać ujawnione: 1) Komisji Nadzoru Finansowego, 2) sądom powszechnym, a także dane mogą być
udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator
danych nie planuje przekazywać danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostęp do danych osobowych mają następujące podmioty
przetwarzające: 1) Komisja Nadzoru Finansowego, 2) sądy powszechne. Administrator danych nie planuje
wykorzystywać danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu
podejmowania decyzji.
7. Wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych oraz informacji związanych
z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje serii I przez Emitenta, Krajowemu Depozytowi Papierów
Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji w depozycie oraz firmie inwestycyjnej, która będzie uczestniczyć
w planowanym procesie ubiegania się o wprowadzenie Akcji do ASO NewConnect, w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia tego procesu.
8. Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w Akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może
być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości.
9. Oświadczam ponadto, że wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Akcje serii I
pochodzą z legalnych źródeł.

Data i podpis Subskrybenta

Data i podpis Pełnomocnika działającego
w imieniu Emitenta
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