Formularz zapisu na akcje serii B spółki HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie
Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oferowane w
publicznej ofercie w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 330)
(„Ustawa o ofercie publicznej”) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej. Oferta przeprowadzana jest na podstawie
memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 Ustawy o ofercie publicznej („Memorandum informacyjne”), sporządzonego w związku z
ofertą publiczną od 800.000 do 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda („akcje serii B”). i opublikowanego
na stronie Spółki : http://www.grupainwest.pl . Memorandum informacyjne stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o
Spółce i ofercie publicznej akcji tej spółki. Podstawą prawną emisji akcji jest uchwała nr 3/10/06/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku zmieniona uchwałą nr 3/26/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26
sierpnia 2014 roku. Przedmiotem subskrypcji jest od 800.000 do 1.200.000 akcji serii B.
1. Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej subskrybenta:
2. Miejsce zamieszkania osoby fizyczne lub siedziba i adres osoby prawnej:
3. Adres do korespondencji:
4. Status dewizowy*:

rezydent

nierezydent

5. Rezydent: osoba fizyczna – rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych – numer KRS, numer REGON lub inny numer
identyfikacyjny:
6. Nierezydent: osoba fizyczna – seria i numer paszportu / dla osób prawnych – numer rejestru właściwy
dla kraju siedziby:
7. Dane osoby/osób działających w imieniu subskrybenta:
- nazwisko i imię:
- miejsce zamieszkania:
- w przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów: seria i numer paszportu:

8. Maksymalna cena jednej akcji serii B: 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)
9. Liczba akcji serii B objętych zapisem:

szt. (słownie:

10. Wysokość wpłaty dokonanej na akcje serii B:

)
zł (słownie:

)

11. Wskazanie podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B:
12. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zdeponowane akcje serii B oraz nazwa podmiotu prowadzącego ten rachunek i
jego kod w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.:
13. Numer rachunku bankowego, na który maja zostać przelane środki z tytułu nadpłaty ceny emisyjnej, nieprzydzielenia części lub całości akcji serii
B, nieważności zapisu, uchylania się od skutków prawnych zapisu, niedojścia emisji Akcji serii B do skutku lub informacji o zwrocie
wymienionych środków na rachunek papierów wartościowych osoby składającej zapis
Bank : ……….. … nr : .. …. …. …. …. …. …. ….
Oświadczenia osoby składającej zapis
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Memorandum Informacyjnego spółki HM Inwest S.A. i akceptuję warunki emisji akcji serii B.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu HM Inwest S.A. i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie mniejszej liczby akcji serii B niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami
przydziału opisanymi w Memorandum Informacyjnym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: (i) podmiot przyjmujący zapis (ii) Dom Maklerski DF Capital Sp. z
o.o. – podmiot oferujący akcje serii B, (iiI) HM Inwest S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji akcji serii B.
Oświadczam, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.
Oświadczam, że mam świadomość iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych z
dokonanym przeze mnie zapisem na akcje serii B przez podmiot przyjmujący zapis: (i) Domowi Maklerskiemu DF Capital Sp. z o.o. - podmiotowi
oferującemu akcje serii B oraz (ii) HM Inwest S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji akcji serii B oraz że upoważniam te podmioty
do otrzymania tych informacji.
Zobowiązuję się do zapewnienia środków pieniężnych z tytułu zapisu na Akcje serii B na odpowiednim rachunku i w odpowiednim terminie.
* Właściwe pole oznaczyć "X”
Data i podpis składającego zapis

Data i podpis podmiotu upoważnionego
do przyjmowania zapisu

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent.

