
 
 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI EMPLOCITY S.A. 
Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na  od 42.976 do 66.117  akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki 
Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 51/ III piętro, 00-695 Warszawa, Polska, KRS: 0000906954 („Spółka”), 
o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, oferowane przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem 
prawa poboru („Akcje Oferowane”). Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest Uchwała nr 3/07/2021 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 r. oraz uchwała 03/09/2021 
NWZ Spółki z dnia 3 września 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 3/07/2021 NWZ Spókłki z dnia 15 lipca 20201 r. Akcje Oferowane 
są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta Publiczna”) na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w 
Dokumencie Ofertowym Spółki. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje 
dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki http://emisja.emplocity.com 
 
 

DANE INWESTORA: 

Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby 
prawnej lub jednostki org. nieposiadającej 

osobowości prawnej („Inwestor”) 
                                                                                                                                      

PESEL / data urodzenia dla obywatela 
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska 

                                                                                                                                      

Rodzaj, numer i seria dokumentu 
tożsamości 

                                                                                                                                      

Numer KRS                                                                                                                                        

REGON                                                                                                                                        

NIP                                                                                                                                        

Kod LEI (w przypadku osób prawnych)                                                                                                                                       

Adres zamieszkania / Adres siedziby                                                                                                                                       

Adres do korespondencji                                                                                                                                       

Telefon kontaktowy oraz adres poczty 
elektronicznej 

                                                                                                                                      

Status dewizowy (odpowiednio zaznaczyć) REZYDENT   NIEREZYDENT   

Nierezydent: oznaczenie oraz numer 
rejestru właściwego dla kraju rejestracji 

 

DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA: 

Imię i nazwisko                                                                                                                                       

PESEL / data urodzenia dla obywatela 
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska 

                                                                                                                                      

Rodzaj, numer i seria dokumentu 
tożsamości 

                                                                                                                                      

Adres zamieszkania                                                                                                                                       

Adres do korespondencji                                                                                                                                       

Telefon kontaktowy oraz adres poczty 
elektronicznej 

                                                                                                                                      

DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE: 

Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem                                                                                                                                       

(słownie)                                                                                                                                        

Cena jednej Akcji Oferowanej objętej 
zapisem (z dokładnością do 0,01 zł) 

 

(słownie)  

Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane  
(z dokładnością do 0,01 zł) 

                                                                                                                                      

(słownie)                                                                                                                                       

SPOSÓB OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE: 

Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do 
przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje 
Oferowane („Podmiot Przyjmujący Zapisy”) 

EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA, UL. Nowogrodzka 51/ III piętro, 00-695 Warszawa 



Numer rachunku bankowego Podmiotu 
Przyjmującego Zapisy (do przelewu w celu 

opłacenia Zapisu)  
47 1240 6003 1111 0010 5448 9054 

Nazwa instytucji prowadzącej rachunek 
bankowy Podmiotu Przyjmującego Zapisy 

Bank Pekao S.A. 

SPOSÓB ZWROTU ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE: 

Numer rachunku bankowego Inwestora (do 
zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części w 

przypadkach przewidzianych w Dokumencie 
Ofertowym 

                                                                                                                                      

Nazwa instytucji prowadzącej rachunek 
bankowy Inwestora  

                                                                                                                                      

 
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH 
Niniejszym składam dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych nr: PROSIMY O UZUPEŁNIENIE 
 
prowadzonym w PROSIMY O UZUPEŁNIENIE 
 
wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Ofertowym oraz powyższym formularzem zapisu Akcji Oferowanych. 
Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Emitenta 
o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest 
nieodwołalna.  
 
UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie 
zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba 
składająca zapis.  
 
OŚWIADCZENIA INWESTORA:  
I. Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentem Ofertowym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.  

II. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Dokumencie Ofertowym, 
w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.  

III. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego treść.  
IV. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny 

w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie 
Ofertowym.  

V. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono nieodpowiednie 
w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.  

VI. Nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak 
zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze 
zm. (ang. „United States Securities Act of 1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") („Regulacja S”) 
oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiejkolwiek osoby 
znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z 
definicją zawartą w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore 
transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.  

VII. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że analogiczną zgodę 
wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą 
fizyczną), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 
922, z późniejszymi zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane 
osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich 
danych osobowych oraz ich poprawiania, także, że akceptuję treść Klauzuli Informacyjnej. 

VIII. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych 
z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane: Spółce, Autoryzowanemu Doradcy, Pośrednikowi 
Rejestracyjnemu, Sponsorowi Emisji, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi 
Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych i wprowadzenia 
ich do obrotu zorganizowanego,  oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również 
na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania 
tych informacji.  

 
Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie treścią Dokumentu Ofertowego. 
 

 
Inwestor składający zapis / osoba składająca 

zapis w imieniu Inwestora 
Przyjmujący zapis 



DATA:                                                                      

PODPIS:   

 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Emplocity S.A. (dalej: administrator, Spółka). 
Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie www.emplocity.pl lub pisemnie pod adresem Emplocity S.A. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 51/ III piętro, 00-695 Warszawa, woj. Mazowieckie, Polska we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Dane przetwarzane są w celu: 

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO), 
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

związanych z obsługą procesu zapisu na akcje w ramach oferty. 
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres 
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec 
administratora. 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

- zapisu na akcje Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, 
- w celu rejestracji Akcji w KDPW przez pośrednika rejestracyjnego lub sponsorowi emisji w celu prowadzenia rejestru akcji, oraz 

wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, 
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,  
- marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Spółkę, 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce. 

W celu należytej obsługi procesu zapisu na akcje udziałów administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:  
- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest 

niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;  
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania 

otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF. itp.  
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, autoryzowanemu doradcy itp., którym administrator 

powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych;  
 
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na 
przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 
skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 
 
Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na akcje Emplocity S.A. 

 


