Formularz Zapisu na Obligacje Serii E spółki HM INWEST S.A.
zwany dalej „Formularzem”
Niniejszy dokument stanowi Zapis na Obligacje Serii E spółki HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), o wartości
nominalnej 1.000,00 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej. Obligacje Serii E emitowane są na mocy Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii E oraz Uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji Serii E. Obligacje Serii
E przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym Memorandum Informacyjnym Obligacji Serii E oraz niniejszym
Formularzu Zapisu, w związku z ofertą prowadzoną przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3A,
00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065126.

DANE INWESTORA
RODZAJ INWESTORA

Osoba fizyczna

Osoba prawna

IMIĘ I NAZWISKO (osoba fizyczna)
NAZWA wraz ze wskazaniem formy organizacyjno-prawnej
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeśli inny)
STATUS DEWIZOWY

rezydent

nierezydent

OSOBA FIZYCZNA
PESEL

DATA URODZENIA (jeśli brak PESEL)

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI
oraz DATA WAŻNOŚCI

OSOBA PRAWNA
NIP

REGON

KRS
DANE TELE KONTAKTOWE
ADRES E-MAIL
NR TELEFONU

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY LUB PEŁNOMOCNIKA / REPREZENTANTA PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL

DATA URODZENIA (jeśli brak PESEL)

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI

ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA

DANE ZAPISU
LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH ZAPISEM

CENA EMISYJNA JEDNEJ
OBLIGACJI

1.000,00 PLN

LICZBA OBLIGACJI SŁOWNIE
KWOTA WPŁATY NA OBLIGACJE (iloczyn liczby
Obligacji i jednostkowej ceny emisyjnej wynoszącej 1.000,00 PLN)

SŁOWNIE KWOTA WPŁATY

FORMA OPŁACENIA ZAPISU
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 1 000,00 PLN. Wpłat na Obligacje należy
dokonywać w walucie PLN. Wpłata na Obligacje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości.

ODBIORCA PRZELEWU

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

NR RACHUNKU BANKOWEGO

42 1020 1026 0000 1302 0473 7799 (PKO Bank Polski S.A.)

KWOTA WPŁATY

iloczyn liczby Obligacji objętych zapisem oraz ceny emisyjnej Obligacji

TYTUŁ WPŁATY

Zapis na obligacje Serii E HM Inwest S.A. - [imię i nazwisko / nazwa (firma) Inwestora]

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO INWESTORA DO WYPŁATY ODSETEK, KWOTY WYKUPU LUB ZWROTU NADPŁACONYCH ŚRODKÓW
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA
proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr:
………………………………………………………………………………..
prowadzonym w biurze / domu maklerskim:
…………………….……………………………………………..………………………………………………………………
brak wskazania rachunku papierów wartościowych (rachunek Sponsora emisji)

Uwaga:
Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty
bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi Inwestor.

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA OBLIGACJE
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Memorandum Informacyjnego wraz z Suplementami i Komunikatami Aktualizującymi,
Warunkami Emisji Obligacji emitowanych przez HM Inwest S.A. i akceptuję warunki Oferty Publicznej tam opisane.
Oświadczam, że zostałem poinformowany i akceptuję fakt, iż niniejszy Zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy oraz nie został złożony
z zastrzeżeniem terminu.
Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział
w Ofercie Publicznej Obligacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie
ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym.
Oświadczam, że nie jestem (lub podmiot, w imieniu, którego, lub na rachunek, którego składam zapis nie jest) podmiotem amerykańskim
(US Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach
wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933).
Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania informacji o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego, adresu doręczeń
oraz niezwłocznie po zajściu tej zmiany i przy zachowaniu formy pisemnej do właściwego podmiotu: domu maklerskiego, w którym
złożyłem/am zapis na Obligacje albo podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji.
Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka inwestycyjnego wiążącego się z inwestycją w instrumenty rynku kapitałowego, takie jak
Obligacje, rozumiem i akceptuję fakt, że Obligacje stanowią zobowiązania Emitenta, nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są
objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. Rozumiem też, iż: w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej
pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym,
część lub całość zainwestowanego przeze mnie kapitału może zostać utracona, wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na jaki
Obligacja będzie wyemitowana (tj. przed Dniem Wykupu) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia
płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji, (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od
jej wartości nominalnej lub ceny nabycia.
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 HM
Inwest 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 Obligacji Serii E (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 Obligacji Serii E
(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, Administratora Zabezpieczeń,
Agenta Emisji, Agenta Płatniczego, Sponsora Emisji i inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty
Publicznej Obligacji 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 Obligacje Serii E 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 osoby zapisującej się na Obligacje lub jej pełnomocnika

data i podpis Pracownika/Agenta Prosper Capital Dom Maklerski

