
Formularz zapisu na akcje Farmy Fotowoltaiki S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
spółki Farmy Fotowoltaiki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ulica Mikołaja Kopernika Nr 6 lok. 2, 40-064
Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000854253, REGON: 386766250, NIP: 6342980393, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł
(opłacony w całości) („Emitent”, „Spółka”), oferowane w drodze oferty publicznej, wyemitowane na podstawie
uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, wyłączenia
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na podstawie
której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.003.846,20 zł
(jeden milion trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty nie niższej niż
1.005.179,50 zł (jeden milion pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie
wyższej niż 1.057.846,20 zł (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych i
dwadzieścia groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 1.333,30 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści trzy złote i
trzydzieści groszy) i nie wyższą niż 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie mniej
niż 13.333 (trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) i nie więcej niż 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

1. Dane Subskrybenta:

1) Imię i nazwisko/firma:
2) Adres zamieszkania/adres siedziby:

Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu/nr mieszkania:

3) Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu/nr mieszkania:

4) PESEL:
5) REGON:
6) NIP:
7) Seria i numer dowodu osobistego/paszportu:
8) Adres e-mail:
9) Nr telefonu:

2. Liczba subskrybowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta:
3. Cena Emisyjna wynosi 7,50 zł.
4. Wysokość dokonanej wpłaty na akcje: ____ zł
5. Forma wpłat: przelew na rachunek bankowy Emitenta numer: 49 1140 1078 0000 3594 3300 1001,

prowadzony przez mBank S.A., w tym za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze, tj.
Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP:
7773061579, przy czym płatność powinna być dokonana z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest
Subskrybent lub z wykorzystaniem karty płatniczej wystawionej na Subskrybenta.

Uwaga:
Ewentualny zwrot środków nastąpi na rachunek, z którego środki zostały przelane na rachunek bankowy Spółki.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi
Subskrybent. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących subskrybenta
może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowań.
Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Oświadczenie osoby składającej zapis:
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Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią dokumentu obejmującego informacje o Emitencie i
warunkach oraz zasadach oferty, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję warunki oferty
publicznej akcji serii C Emitenta. Oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki.
Zgadzam się zarówno na przydzielenie mi akcji serii C Emitenta jak i ich nieprzydzielenie, przy czym
nieprzydzielenie akcji serii C Emitenta lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w
następstwie zastosowania zasad przydziału opisanych w dokumencie ofertowym dotyczącym akcji serii C.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka.

Spółka

______________________________

Subskrybent

__________________________________

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 Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą w Katowicach jest

Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony Państwa danych

osobowych jest możliwy pod nr tel.: 533 766 242 lub pod adresem mailowym: biuro@farmyfotowoltaiki.pl.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i

wykonania umowy z Państwem, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii C (na podstawie art. 6

ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych

wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z

przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii C oraz wprowadzeniem Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym

Systemie Obrotu- rynek NewConnect (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa 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,

ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Farmy Fotowoltaiki S.A.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świadczącym usługi doradcze, 2) firmom

inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5)

sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator

danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących

przepisów prawa. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do odbiorców z

państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator danych nie będzie

wykorzystywał Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu

podejmowania decyzji.
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