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Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki SKOTAN S.A.  
 
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda Spółki 
SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Emitent”). Akcje oferowane są w ramach Oferty Publicznej na warunkach 
i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „Prospekt”). 
Przedmiotem Oferty Publicznej jest nie mniej niż 38.880.000 i nie więcej niż 40.500.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii D z zachowaniem prawa poboru o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Prospekt wraz z ewentualnymi 
Suplementami i Komunikatami Aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje 
o Emitencie, Akcjach Serii D Emitenta oraz ich Ofercie Publicznej. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane 
w niniejszym Formularzu mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu 
i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii D w liczbie nie większej niż wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi 
Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. 
 
Dane o Inwestorze składającym zapis: 

 
1. Imię i nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych, informacja, na 

rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany): ..........................................................  

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

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: ................. 

Miejscowość:........................................... 

Ulica: .............................................................................................Numer domu: ................... Nr mieszkania:……..  

3. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny numer identyfikacyjny):  ......................................................................................  

4. Kod LEI (w przypadku osób prawnych): .....................................................................................................................  

5. Adres do korespondencji  ...........................................................................................................................................  

6. Telefon kontaktowy ....................................................................................................................................................  

7. Adres e-mail ...............................................................................................................................................................  

8. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:  .........................................................................................  

9. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej:  ......................................................................................  

10. Status dewizowy:  rezydent  nie rezydent 

11. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: 

• imię i nazwisko:...................................................................................................................................................... 

• adres zamieszkania:................................................................................................................................................ 

• w przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów seria 

i numer paszportu:……….……………………………………………………………………......................................... 

12. Cena emisyjna Akcji serii D 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję serii D 

13. Typ zapisu (zaznaczyć właściwe) 

Zapis na podstawie posiadanych ………………………….. (słownie: ……………………….) Praw Poboru 

(z uwzględnieniem, że na każde jedno jednostkowe Prawo Poboru przypada 1,5 Akcji serii D) 

Zapis dodatkowy 

Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji serii D 

14. Liczba subskrybowanych Akcji serii D: .......................................................................................................................  

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

15. Kwota wpłaty na Akcje serii D (w zł): ..........................................................................................................................  

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

16. Forma wpłaty na Akcje serii D (zaznaczyć właściwe):        gotówka    przelew 

17. Numer rachunku, z którego wykonywane jest Prawo Poboru:  ..................................................................................  

18. Numer rachunku na wypadek zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (wypełnić wyłącznie w przypadku zapisów 

składanych z rejestru sponsora lub gdy inwestor posiada rachunek w banku depozytariuszu):  

rachunek w:  …………………………………….. nr rachunku ....................................................................................... 

19. Nazwa i adres podmiotu uprawionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje serii D (np. pieczęć adresowa 

Domu Maklerskiego) ..................................................................................................................................................  
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20. Akcje serii D, na które złożono zapisy w wykonaniu Prawa Poboru lub zapisy dodatkowe zostaną zdeponowane na 

rachunku papierów wartościowych, na którym były zarejestrowane Prawa Poboru stanowiące podstawę zapisu. 

 

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania Formularza zapisu ponosi Subskrybent. Konsekwencją 
niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących Subskrybenta może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. 
Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek. 
 
Oświadczenie Subskrybenta:  
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Prospektu, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję warunki 
Oferty Publicznej Akcji Serii D. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Skotan S.A. Wyrażam zgodę na 
przydzielenie lub nie przydzielenie mi Akcji Serii D zgodnie z warunkami zawartymi w Prospekcie oraz na zdeponowanie Akcji Serii D 
na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru (w przypadku zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego), na rachunku 
wskazanym w dyspozycji deponowania Akcji Serii D (w przypadku objęcia Akcji Serii D w drodze zaproszenia Zarządu). 
Nieprzydzielenie Akcji Serii D lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad 
przydziału Akcji serii D opisanych w Prospekcie. 
 
Klauzula Informacyjna 
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 − informujemy, że formularz i 
podane w nim Państwa dane zgodnie z treścią art. 437 ksh a także treścią Prospektu Emisyjnego będą przekazane i w związku z tym 
dalej przetwarzane przez Firmę Inwestycyjną  (Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul Grzybowska 81, 00-844, REGON 141428071), 
przez Emitenta a także inne instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii D Emitenta oraz wykonania 
zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa w tym dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu i ich 
rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez 
firmy inwestycyjne. Firma Inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej i Emitent staną się niezależnymi od siebie 
Administratorami Państwa danych osobowych, i będą je przetwarzały w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i lit. c RODO.  
 
Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (2) prawo 
do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (3) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych pod warunkiem 
jednakże, że przetwarzanie to nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego 
dalszego ich przetwarzania; (4) prawo do przenoszenia danych; (5) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
 
Każdy z wymienionych wyżej Administratorów danych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, 
w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla obsługi ewentualnych roszczeń, jakie 
może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Danych. 
 
 
 
........................................................................             ................................................................................... 
   (data i podpis inwestora / osoby składającej zapis w imieniu inwestora )                          (data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, 

           pieczęć adresowa domu maklerskiego) 

  


