
 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E  
FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. 

SUBSKRYPCJA ZAMKNIĘTA 
 
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki FINANCIAL 
INTERMEDIARIES POLSKA Spółka Akcyjna („FIPSA”) z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła 
II 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowewgo Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000357784, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowane 
akcjonariuszom w ramach przysługującego akcjonariuszom Prawa Poboru. 
 
Akcje serii E emitowane są na mocy Uchwały nr 15/VI/2012 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna, z dnia 26 czerwca 2012 r. na 
podstawie, której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 250.000 
złotych i nie wyższą niż 660.031 złotych w drodze emisji, na zasadzie prawa poboru, nie mniej 
250.000 i nie więcej niż 660.031 akcji na okaziciela serii E. 
 
Warunki objęcia Akcji serii E określone zostały w ogłoszeniu o wykonaniu prawa poboru 
opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 lipca 2012 r. nr 139/2012 
(4004) oraz w niniejszym formularzu zapisu. Emisja obejmuje nie mniej niż 250.000 i nie więcej 
niż 660.031 akcji na okaziciela serii E. Cena emisyjna Akcji zwykłych na okaziciela Serii E 
wynosi  1,20 zł za każdą akcję. Prawo poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom 
Spółki. Za każda akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi 
przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do 
objęcia jednej akcji serii E. Akcjonariusz, któremu przysługuje prawo poboru, może w terminie 
przyjmowania zapisów na akcje dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w 
liczbie nie większej niż 660.031 w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych 
akcjonariuszy. 
 
1. Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej (w przypadku funduszy inwestycyjnych informacja na rzecz, którego z 
zarządzanych funduszy zapis jest składany) – Subskrybenta : 

.........................................................................................................................................................

....................................................................... 

2. Adres zamieszkania / siedziba 

............................................................................................................................................. 

3. Adres do korespondencji 

....................................................................................................................................... 

telefon.................................................................... 

4. Status dewizowy*: Rezydent/Nierezydent 
5. Numer identyfikacyjny: w przypadku rezydentów: numer PESEL, seria i numer dowodu 
osobistego albo paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON lub inny 
numer identyfikacyjny w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, a w przypadku nierezydentów: numer paszportu, kod 
kraju, obywatelstwo w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju 
pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej. 



 

.........................................................................................................................................................

........................................................................ 

 
6.   Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: Imię i nazwisko – numer PESEL 

oraz seria i numer dowodu osobistego lub seria i numer paszportu  

 
............................................................................................................................................. 

 

7. Liczba posiadanych Praw Poboru w chwili składania zapisu 

............................................................................................................................... 

Słownie:............................................................................................................................... 

8. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 1,20 zł za jedną akcję (Słownie: jeden złotych, 

dwadzieścia groszy ), 

9. Niniejszym , w wykonaniu przysługującego mi/nam prawa pierwszeństwa objęcia nowych 

akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru) oraz stosowanie do treści Ogłoszenia o 

wykonaniu prawa poboru z dnia 19 lipca 2012 r. (MSiG 139/2012(4004) składam zapis 

podstawowy na [ ]  

Słownie:............................................................................................................................... akcji 

serii E o wartości nominalnej 1 złotych każda spółki FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA 

Spółka Akcyjna wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 15/VI/2012 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna, z dnia 26 czerwca 2012 r. w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji na zasadzie prawa poboru akcji 

serii E oraz zmiany Statutu. Ponadto oświadczam, że stosownie do postanowień Ogłoszenia o 

wykonaniu prawa poboru akcji serii E dokonałem/ałam pełnej wpłaty na akcję objęte zapisem 

podstawowym w łącznej wysokości ________________ złotych (słownie 

_________________________________), co odpowiada iloczynowi akcji serii E objętych 

zapisem podstawowym oraz ceny emisyjnej akcje serii E wynoszącej 1,20 złotych, na 

dowódczego dołączam potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty kwoty za akcje objęte zapisem 

podstawowym.  

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Jednocześnie, stosownie do postanowień Ogłoszenia o wykonaniu prawa poboru oraz art. 

436 § 2 Kodeksu spółek handlowych składam zapis dodatkowy  na ____________ (słownie 

___________________________________)  akcji  serii E. Stosownie do postanowień  

Ogłoszenia o wykonaniu prawa poboru akcji serii E dokonałem/ałam pełnej wpłaty na akcję 

objęte zapisem dodatkowym w łącznej wysokości ________________ złotych (słownie 

_________________________________), co odpowiada iloczynowi akcji serii E objętych 

zapisem dodatkowym oraz ceny emisyjnej akcji serii E wynoszącej 1,20 złotych na dowód czego 

dołączam potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty kwoty za akcje objęte zapisem dodatkowym.(*) 

 

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

 
............................................................................................................................. 

 
12.   Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat  na akcje serii E 

(np. pieczęć adresowa domu maklerskiego) 

 

............................................................................................................................. 

13.   Łączna liczba Akcji serii E na którą składany jest zapis :  _____________,(słownie 

________________________________) 

14. Kwota wpłaty na Akcje serii E objętych niniejszym zapisem  _______________, złotych  

Słownie: 

............................................................................................................................................. 

15. Forma wpłaty na Akcje serii E: Gotówka* Przelew* 
16. Forma zwrotu wpłaty: 
_ gotówką do odbioru w domu maklerskim 
_ przelewem na rachunek: 
 

właściciel rachunku:............................................................................................................... 

numer rachunku..................................................................................................................... 

prowadzony  przez:................................................................................................................... 
 
17. Dyspozycja deponowania Akcji .Akcje oraz Prawa do akcji serii E zostaną zdeponowane na 
rachunku papierów wartościowych, z którego zostanie wykonane Prawo Poboru. 
 
 
 
 
 



 

 
18.  Oświadczam/my, że zapoznałem(am) się z treścią Uchwały nr 15/VI/2012 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna, z dnia 26 
czerwca2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z 
prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz 
treścią ogłoszenia w sprawie wykonania prawa poboru opublikowanego w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym nr 139/2012 (4004) w sprawie emisji akcji serii E Financial 
Intermediaries Polska Spółka Akcyjna i akceptuję wszystkie warunki subskrypcji akcji serii 
E. Jest mi znana treść Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. i akceptuję jego 
brzmienie. 
 
Oświadczenie Subskrybenta  
 
Zgadzam/my się na przydzielenie mi/nam Akcji serii E zgodnie z zasadami opisanymi w 
ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Statucie Spółki Financial 
Intermediaries Polska Spółka Akcyjna. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia subskrypcji Akcji serii E, a także 
przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 
poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie Ponadto wyrażam 
zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz 
informacji związanych z dokonywanym przez niego zapisem na Akcje serii E przez dom 
maklerski przyjmujący zapis oraz Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
emisji Akcji serii E oraz upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji (dotyczy osób 
fizycznych) (*). 
 
UWAGA: w przypadku podania przez Subskrybenta niepełnego lub niewłaściwego numeru 
rachunku, Emitent albo osoby działające za Emitenta nie ponoszą odpowiedzialności za 
nieterminowy zwrot środków. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 
Wszelkie konsekwencje nieprawidłowego bądź niepełnego wypełnienia formularza ponosi osoba 
składająca zapis. 
 
Zapis składany jest w 2 egzemplarzach 
 
 
 
...............................................................................   
Data i podpis Subskrybenta  
 
 
 
............................................... 
Data przyjęcia zapisu, podpis i oraz pieczęć podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów 
i wpłat na Akcje serii E. 
 
(*) niepotrzebne  skreślić 


