FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII M
SPÓŁKI BANK ZACHODNI WBK S.A.

Niniejszy formularz stanowi zapis („Zapis”) na akcje zwykłe na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. z siedziba we
Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław („Bank”), o wartości nominalnej 10,00 zł każda („Akcje Serii M”), oferowane w ramach
oferty publicznej („Oferta”) stanowiącej realizację Programu Motywacyjnego V wprowadzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2014 r.
Podstawę prawną emisji Akcji Serii M stanowi uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii
M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu.
Akcje Serii M są przeznaczone do objęcia na zasadach określonych w (i) Memorandum Informacyjnym Banku z dnia 17 maja
2017 r., sporządzonym w związku z Ofertą oraz dopuszczeniem Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowanym na stronie internetowej Banku:
https://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/akcje-bz-wbk/akcje-bz-wbk-na-gieldzie.html, („Memorandum”) oraz (ii) niniejszym
formularzu Zapisu.

1.

Imię i nazwisko subskrybenta: ....................................................................................................................................................

2.

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości:……………………………. …………………..……………………………………………..

3.

PESEL: .........................................................…………………………………………………………………………………………….

4.

Adres zamieszkania: Kod pocztowy:……………………………. Miejscowość:………………………………………………………..
Ulica:……………………………..Nr domu:……………. Nr mieszkania:………….. Telefon kontaktowy:………………………….

5.

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania): ...…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Liczba subskrybowanych Akcji Serii M: ………………….(słownie:………………………………..………………………………...)

7.

Cena za jedną Akcję Serii M wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
Kwota wpłaty na Akcje Serii M (iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Serii M i Ceny za jedną Akcję Serii M):
………………………….…zł (słownie: ………………………………………………………….…………………………………złotych)

8.

Numer rachunku pieniężnego subskrybenta służący do ewentualnego zwrotu środków:
....................................................................................................................................................................................................

9.

Opłacenie Akcji ze środków zgromadzonych na IKE:

TAK*

NIE*

10. Status*:
rezydent 
nierezydent 

kraj nierezydenta: ………………………..……………………..………………

11. Dane podmiotu przyjmującego Zapisy i wpłaty na Akcje Serii M:
Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
Rachunek, na który należy dokonać wpłaty na Akcje: 51 1090 1867 0000 0000 8319 8319 (BZ WBK).
Dyspozycja deponowania akcji:
Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii M na rachunku papierów wartościowych o numerze:
……………………………………………………………, prowadzonym przez: ……………………………………………..……………
(proszę podać pełen numer rachunku papierów wartościowych oraz pełną nazwę podmiotu prowadzącego ten rachunek)
Oświadczenia subskrybenta:
a)
b)

c)
d)
e)

Zapoznałem/am się z treścią Memorandum oraz Statutem Banku, akceptuję ich treść oraz akceptuję warunki Oferty,
Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji Serii M na zasadach określonych w Memorandum oraz niniejszym formularzu
Zapisu, w tym na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii M niż liczba podana w Zapisie bądź nieprzydzielenie mi
żadnych Akcji Serii M, w przypadkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum,
Jestem świadomy/a, że Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym
subskrybent jest związany Zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Memorandum,
Dokonałem/am pełnej wpłaty na Akcje Serii M na zasadach określonych w Memorandum,
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) przez Bank w celu i w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Oferty, oraz oświadczam, że dane osobowe na formularzu Zapisu zostały podane dobrowolnie, jak również
przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu w moje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania,

f)
g)

Jestem świadomy/a, że inwestycja w Akcje Serii M wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono
nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia,
Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza
zapisu na Akcje Serii M ponosi subskrybent.

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

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

Data i podpis subskrybenta

Data oraz pieczątka i podpis Oferującego

Uwaga:
Zapis jest składany zgodnie z polskim prawem.
Formularz jest sporządzony w trzech kopiach – jednej dla subskrybenta i dwóch dla Oferującego.
*zaznaczyć właściwe

