
  Oferta PZ CORMAY S.A. 

Załącznik nr 3 

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

 (data) 
 

 Nazwa Domu Maklerskiego przyjmującego zapis i wkłady: 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa („Oferujący”) 

              
FORMULARZ ZAPISU  

NA AKCJE SPÓŁKI PZ CORMAY SA DLA AKCJONARIUSZY ORPHÉE S.A.   

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej 
„Akcje Oferowane”) spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, (kod:05-092) przy ul. 

Wiosenna 22 (dalej „Spółka”) oferowane przez Spółkę w ramach oferty publicznej („Oferta”) skierowanej do 
akcjonariuszy ORPHÉE S.A. z siedzibą w Plan-les-Ouates Genewa, Szwajcaria (dalej „ORPHÉE”). Akcje 

Oferowane przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki 
zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.07.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej 
„Prospekt”) oraz w niniejszym formularzu zapisu. Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 3 
NWZ Spółki z dnia 08.09.2016 r. Terminy pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszym 
formularzu, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym. 

1. Nazwisko i imię / Firma  
 .................................................................................................................................................................................  

2. Adres zamieszkania/ Siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości 
prawnej:   

  
3. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): ........................................................................................... 

 

4. Forma prawna składającego Ofertę*: 4a.Status dewizowy składającego Ofertę*: 

 

 - os. fizyczna 

os. fizyczna 

 

os. fizyczna 

 - rezydent 

rezydent 
 
 - os. prawna 

os. prawna 

 - nierezydent 

nierezydent 
 

 - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

 

os. fizyczna 

- 

rezydent 

 
5. W przypadku rezydentów: dla osób fizycznych –PESEL / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej – numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny. W 
przypadku nierezydentów: dla osób fizycznych – numer paszportu / dla osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania:  .  

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

6. W imieniu akcjonariusza ORPHÉE zapis złożył: 

 nazwisko i imię: … 
  

 w przypadku rezydentów: nr dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów: numer 
paszportu: ….. 

7. Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem:  ......................................................................................... sztuk 

8. Cena jednej Akcji Oferowanej (Cena Emisyjna): 3,24 PLN 

9. Liczba akcji spółki ORPHÉE (uwzględniająca Parytet Wymiany) stanowiących wkład niepieniężny na Akcje 

Oferowane: ……………………………………………… .................................................................................. . sztuk 

10. Numer świadectwa depozytowego (akcje ORPHÉE): 

………………………………………………………….……………… Kod wystawcy:………………………… 

11. Dyspozycja deponowania Akcji Oferowanych: 

Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie przydzielonych Akcji Oferowanych na rachunku papierów 
wartościowych, na którym zapisane były akcje ORPHÉE objęte świadectwem depozytowym właściwym dla 

zapisu, tj.: 
nr rachunku papierów wartościowych:  
 ..............................................................................................................................................................................  
prowadzony przez:  
 .............................................................................................................. (Nazwa podmiotu, Numer konta KDPW) 
W przypadku dokonywania zwrotów akcji ORPHÉE, proszę o dokonanie go na ww. rachunek. 

 

12. Forma przekazania kwoty Dodatkowej Płatności, wynikającej z nieprzydzielenia ułamkowej części Akcji 
Oferowanych: 
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 W przypadku inwestorów będących klientami DM BOŚ SA nastąpi na rachunek pieniężny przypisany do 

rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis. 

 W przypadku pozostałych inwestorów nastąpi*: 

 przelewem na rachunek osoby składającej zapis: 
nr rachunku bankowego: ................................................................. 
przelewem na rachunek inwestycyjny w domu maklerskim (nazwa domu maklerskiego) 
……………………….. nr rachunku (nr rachunku inwestycyjnego) …………………….. 
nr rachunku bankowego domu maklerskiego: ................................................................. 

 
Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu 
ponosi inwestor składający zapis. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych 
akcjonariusza ORPHÉE lub sposobu zwrotu Dodatkowej Płatności może być nieterminowy zwrot środków. Zwrot 
Dodatkowej Płatności następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. W przypadku gdy dane przekazane 
przez inwestora w dyspozycji deponowania będą niekompletne lub nieprawidłowe, inwestor musi liczyć się z 
przeniesieniem Akcji Oferowanych na swój rachunek papierów wartościowych w terminie późniejszym, po 
uzupełnieniu lub skorygowaniu przez inwestora danych.  
Niniejszy dokument sporządzony jest w trzech egzemplarzach, po jednym dla subskrybenta, Oferującego oraz 
Spółki. 

 
 

Oświadczenie Inwestora 
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

 zapoznałem(am) się z treścią Prospektu wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i akceptuję 
jego treść, w tym warunki Oferty; 

 akceptuję zasady przydziału Akcji Oferowanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych, zgodnie z 
zasadami opisanymi w Prospekcie, aneksach i komunikatach aktualizujących do Prospektu i niniejszym formularzu 
zapisu; 

 oświadczam, że zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść; 

 wyrażam zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, w szczególności na przetwarzanie danych przez Oferującego, a 
także oświadczam, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż zostałem/am 
poinformowany/a o prawie wglądu, uaktualniania oraz sprostowania moich danych osobowych.  

 wyrażam zgodę na przekazywanie przez Oferującego danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz 
informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane (w tym danych osobowych) Spółce 
a także podmiotowi, które wystawił ww. świadectwo oraz podmiotom prowadzącym wskazane powyżej rachunki, w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa - 
oraz upoważniam ten podmiot do otrzymania i przetwarzania tych danych i informacji. 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… …………………………………………………… 
(Podpis inwestora/osoby składającej zapis w imieniu 

inwestora) 
(Pieczęć i podpis przyjmującego zapis) 

 
 

*) właściwe zaznaczyć „x” 

 
 


