
 

Formularz zapisu na Akcje Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A. w Ofercie Publicznej 

 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„Emitent”), oferowane w drodze Oferty Publicznej przez Emitenta, na warunkach określonych w Dokumencie 

Ofertowym opublikowanym 9 lutego 2021 roku na stronie internetowej Emitenta www.pcdm.pl („Dokument”) oraz 

w niniejszym Formularzu zapisu. Akcje Serii I są akcjami zwykłymi imiennymi, o wartości nominalnej 1,00 zł 

każda. 

Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym Formularzu mają znaczenie nadane im w 

Dokumencie Ofertowym.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii I w liczbie nie większej niż 

wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej) („Inwestor”): __________________________________________ 

b) Miejsce zamieszkania (siedziba): ulica: __________________   nr domu i lokalu : ______  

   kod: __- ___  miejscowość: ___________________________  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: ________________________________  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości ____________________  

e)  PESEL (lub data urodzenia - dla osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej) -

____________ 

f) KRS ______________,  REGON ______________,  NIP ______________ 

g) Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

h) Dane kontaktowe:  numer telefonu: ____________________  adres e-mail : _______________ 

2. Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: __________________________________________ 

b) Miejsce zamieszkania: ulica: __________________   nr domu i lokalu : ______  

   kod: __- ___  miejscowość: ___________________________  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: ________________________________  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości ____________________,  nr PESEL ________________ 

e) Dane kontaktowe  numer telefonu: ____________________  adres e-mail: _______________ 

3. Cena Emisyjna: 2,00 zł  

4. Liczba Akcji Serii I objętych zapisem (minimalny zapis: 1.000 akcji): _________ słownie: ________________  

5. Kwota wpłaty na akcje: ________zł,  słownie: ______________________________ 

6. Forma wpłaty: przelew na rachunek bankowy nr 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 

7. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: nr: __________________________________. .  

prowadzony przez __________________________. . . 

Uwaga:  

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

 

Oświadczenie Inwestora: 

• Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Dokumentu Ofertowego, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że 

akceptuję warunki Oferty Publicznej Akcji Serii I. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Prosper 

Capital Dom Maklerski S.A. 

• Wyrażam zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii I niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, przy czym 

nieprzydzielenie Akcji Serii I lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania 

zasad przydziału Akcji Serii I opisanych w Dokumencie Ofertowym.  

http://www.pcdm.pl/


• Oświadczam, że dane osobowe w Formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie a także, że zapoznałam(em) się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych wskazanymi u dołu niniejszego formularza.  

• Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu nie narusza umów, przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub orzeczeń 

sądów lub organów władzy państwowej dotyczących mojej osoby lub jakiejkolwiek części mojego majątku.  

• Jestem świadoma(y), że złożenie zapisu objęte jest w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. usługą przyjmowania i wykonywania 

zleceń  (u Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego - usługą przyjmowania i przekazywania zleceń). Zapis uznaje się za złożony 

w sposób skuteczny, jeżeli Inwestor prawidłowo wypełni Formularz zapisu oraz dokona wpłaty środków pieniężnych tytułem 

opłacenia zapisu. 

• Jestem świadoma(y) faktu, że inwestycja w Akcje Serii I wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i może prowadzić do utraty 

zainwestowanego kapitału. Rozumiem, że Akcje Serii I są produktem finansowym przeznaczonym dla inwestorów 

posiadających zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie związane z produktami finansowymi, w szczególności w zakresie 

inwestowania w spółki notowane na NewConnect.  

• Zapoznałam(em) się z treścią Dokumentu Ofertowego, a w szczególności czynników ryzyka, które opisane zostały w Rozdziale 

II Dokumentu Ofertowego. Rozumiem i akceptuję ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje Serii I. 

• Jestem świadoma(y) faktu, że przeprowadzając Ofertę Publiczną Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A. działa w 

imieniu własnym.  

• Przyjmując zapis Emitent świadczy na rzecz Inwestora usługę wykonywania zleceń (zapisów na Akcje Serii I Prosper 

Capital Dom Maklerski S.A. składanych u Emitenta), z czym związany jest konflikt interesów polegający na rozbieżności 

celów działania Inwestora, który chce osiągnąć zysk z inwestycji i Emitenta, dążącego do pozyskania kapitału na 

możliwie najkorzystniejszych warunkach. Dążąc do ograniczenia wpływu tego konfliktu interesów na interes Inwestora 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. dokonał ustalenia Ceny Emisyjnej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i 

doświadczeniem oraz mając na względzie interes Inwestorów, a także przedstawił w Dokumencie Ofertowym rzetelnie 

sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki. Mimo to w opinii PCDM nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie 

tego konfliktu interesów. Podpisując niniejszy Formularz Zapisu Inwestor potwierdza otrzymanie powyższej informacji 

oraz potwierdza wolę złożenia zapisu na Akcje Serii I. 

 

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 Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator Danych 

Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z 

przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii I (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 I (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 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

6)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i przetwarzane przez PCDM i inne 

podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii I, dokonania przydziału, 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których 

rachunkach zostaną zapisane Akcje Serii I oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych 

informacji. Administrator będzie przetwarzał 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. 

 

 

 

_____________________________  _________________________________________ 

Data i podpis składającego Zapis Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 



 

Dyspozycja Deponowania Akcji Serii I Emitenta 

Ja niżej podpisany/podpisana proszę o zdeponowanie Akcji Serii I Emitenta na rachunku papierów wartościowych 

nr: _________________________________________ 

prowadzonym przez: (pełna nazwa domu maklerskiego) _________________________________________ 

 

 

_____________________________  _______________________________________ 

Data i podpis składającego Dyspozycję Data, pieczęć i podpis przyjmującego Dyspozycję 

 


