FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E OT LOGISTICS S.A.
W związku z Ofertą Publiczną Obligacji serii E emitowanych przez OT LOGISTICS S.A., z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks.
Stanisława Kujota 18,19, 70-605 Szczecin (dalej: „Emitent”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000112069, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 2.741.107,20 zł, o numerze NIP
8960000049, niniejszym bezwarunkowo składam/y zapis na nabycie obligacji zwykłych na okaziciela serii E
emitowanych przez OT Logistics S.A. na warunkach określonych w opublikowanym Memorandum Informacyjnym
(„Memorandum”) i niniejszym Formularzu zapisu:
1.

Imię i Nazwisko osoby fizycznej/ firma osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej, składającej lub osoby w imieniu której składany jest niniejszy zapis („Inwestor”):
…………………… .............................................................................................................................................................................................................

2.

Dane osoby fizycznej działającej w imieniu Inwestora:.........................................................................................................................

3.

Adres zameldowania Inwestora będącego osobą fizyczną/adres Inwestora nie będącego osobą fizyczną: Kod
pocztowy…………..……Miejscowość…………………………………………………………………………………………………………….........
Ulica………………………………………………………..……………….…Nr domu………..…….Nr mieszkania………………………………

4.

Adres do korespondencji dla Inwestora: .....................................................................................................................................................

5.

Rodzaj dokumentu tożsamości Inwestora będącego osobą fizyczną/ osoby reprezentującej Inwestora:
…………… .........................................................................................................................................................................................................................

6.

Seria i numer dokumentu tożsamości Inwestora będącego osobą fizyczną/ osoby reprezentującej Inwestora……
...........................................................................................................................................................................................................................................

7.

PESEL/REGON Inwestora będącego osobą fizyczną i/lub osoby reprezentującej Inwestora: ...........................................

8.

KRS lub inny numer identyfikacyjny Inwestora nie będącego osobą fizyczną: .........................................................................

9.

Adres e-mail Inwestora: ........................................................................................................................................................................................

10.

Numer telefonu ..........................................................................................................................................................................................................

11.

Status dewizowy (właściwe zaznaczyć „x”)

12.

Właściwy dla Inwestora Urząd Skarbowy:...................................................................................................................................................

13.

Liczba obligacji serii E objętych niniejszym zapisem (minimum 5 sztuk), dalej „Obligacje” .............................................

☐Rezydent

☐Nierezydent

Słownie: ........................................................................................................................................................................................................................
14.

Kwota wpłaty na Obligacje (wartość nominalna jednej Obligacji serii E wynosi 1.000,00 zł) ...........................................
Słownie: ........................................................................................................................................................................................................................

15.

Forma wpłaty na Obligacje serii E: przelew na rachunek domu maklerskiego:
Niezależny Dom Maklerski S.A. 37 1060 0076 0000 3300 0082 0804

16.

Rachunek bankowy Inwestora do wypłaty odsetek/wypłaty kwoty wykupu/ewentualnego zwrotu
nadpłaconych/wpłaconych środków:
Rachunek nr: ..............................................................................................................................................................................................................
Bank: ...............................................................................................................................................................................................................................

17.

Dyspozycja deponowania:
W przypadku rejestracji obligacji serii E, wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w
KDPW, proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych mi obligacji serii E, wyemitowanych przez OT
Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie na:
Rachunku papierów wartościowych nr: .......................................................................................................................................................
Prowadzonym przez: .............................................................................................................................................................................................

Uwaga: Niniejszy zapis na Obligacje zwykłe na okaziciela serii E spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
bez wpisanego pełnego numeru rachunku papierów wartościowych i nazwy domu maklerskiego jest nieważny

Oświadczam/my, że zapoznałem się z treścią Memorandum i akceptuję warunki Oferty Publicznej Obligacji serii E
emitowanych przez OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie.
Niniejszy Formularz zapisu stanowi nieodwołalną ofertę nabycia Obligacji, która wygasa, jeżeli nie zostanie przyjęta
przez Emitenta w pełni lub części na warunkach i w terminie podanym w Memorandum. Częściowe przyjęcie oferty nie
wpływa na jej ważność. Zgadzam/my się na przydzielenie mniejszej liczby obligacji serii E, niż objęte niniejszym
Formularzem zapisu lub nie przydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum.
Oświadczam/my, że złożenie niniejszego Formularza zapisu oraz nabycie Obligacji nie jest sprzeczne z
postanowieniami jakiejkolwiek umowy, której jestem/śmy stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami
administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie/nas dotyczących.
Zobowiązuje/jemy się informować dom maklerski, w którym złożyłem/liśmy zapis o wszelkich zmianach danych, które
są niezbędne do spełniania świadczeń z tytułu Obligacji, w szczególności o zmianach dotyczących numeru rachunku
papierów wartościowych wskazanego w Formularzu zapisu, oraz stwierdzam/-y nieodwołalność Dyspozycji
Deponowania złożonej w Formularzu zapisu.
Wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych, w zakresie informacji
związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Obligacje, przez dom maklerski przyjmujący zapis, Oferującemu i
Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji obligacji serii E oraz obsługi zobowiązań wynikających
z Obligacji, a także upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu zapisu
dla potrzeb niezbędnych do realizacji emisji obligacji serii E, emitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w
Szczecinie na rzecz domu maklerskiego przyjmującego zapis, Oferującego - Niezależnego Domu Maklerskiego S.A., oraz
Emitenta – spółki OT Logistics S.A. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.), a także wykonywania przez nich obowiązków wynikających z przepisów prawa i innych
właściwych regulacji. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Emitent i Niezależny Dom
Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie oraz że przysługuje mi prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich
modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o
ochronie danych osobowych.
Ponadto oświadczamy, że:
a.
nabycie Obligacji następuje w wyniku podjęcia własnej, niezależnej decyzji, w oparciu o własne rozeznanie lub
porady własnych doradców, w tym co do tego, czy transakcja jest dla mnie/nas odpowiednia. Oświadczam/y, że
nabywając Obligacje nie kieruję/emy się żadnymi informacjami przekazanymi nam w jakiejkolwiek formie m.in.
ustnej, pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie przez dom maklerski lub osoby reprezentujące dom maklerski,
w którym składam/my zapis lub Emitenta w procesie oferowania Obligacji. Ponadto oświadczam/y, że
wyjaśnienia dotyczące treści Memorandum lub warunków emisji Obligacji serii E nie uznaję/emy za doradztwo
bądź porady inwestycyjne.
b.
złożenie niniejszego Formularza zapisu oraz nabycie Obligacji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiejkolwiek
umowy, której jestem/śmy stroną.
c.
jestem/śmy świadomi skutków podatkowych związanych z nabyciem Obligacji.
d.
posiadam/y pełną zdolność do czynności prawnych.
□ na podstawie przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z
2002 r. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Oferującego dla celów
marketingowych, reklamowych i promocyjnych.

_______________________
Miejscowość, Data

_____________________ _
Podpis składającego zapis

Data przyjęcia zapisu,
podpis i pieczęć przyjmującego zapis,
pieczęć adresowa domu maklerskiego
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