
 FORMULARZ ZAPISU  

NA AKCJE SERII C SPÓŁKI ROBS GROUP LOGISTIC S.A. 

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii C (‘Akcje Oferowane’) spółki Robs Group Logistic Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Tczewie (‘Spółka’, ’Emitent’), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 2 PLN (słownie: dwa złote) każda, oferowane 

przez Spółkę w drodze oferty publicznej, której przeprowadzenie, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego w zw. z art. 37b Ustawy o ofercie, nie 

wymaga publikacji prospektu, z wyłączeniem prawa poboru (‘Oferta Publiczna’). Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w trybie oferty publicznej, z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki w 

związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. 

Akcje Oferowane są oferowane w ramach Oferty Publicznej w Polsce,  na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym Robs Group 

Logistic S.A. z dnia 8 grudnia 2021 roku, które wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych oraz o Ofercie Publicznej. Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami i 

komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.robs-group.pl) oraz na 

stronie internetowej podmiotu organizującego emisję Akcji Oferowanych (www.enwai.pl).  

Terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym. 

Data przyjęcia zapisu:       

Dane o składającym zapis 

Nazwisko i imię   

Adres zamieszkania   

Kraj urodzenia  

Adres do korespondencji (o ile jest inny niż adres 
zamieszkania) 

 

PESEL  

Typ dokumentu tożsamości   

Nr i seria dokumentu tożsamości  

Kraj wydania dokumentu tożsamości  

Data wydania dokumentu tożsamości  

Data ważności dokumentu tożsamości  

Nazwa urzędu skarbowego  

Adres urzędu skarbowego  

Obywatelstwo   

Data urodzenia   

Zgoda na korespondencję elektroniczną (TAK/NIE)  

Adres e-mail (jeśli udzielono zgody powyżej)  

 

 

 



Dane pełnomocnika 

Nazwisko i imię 

PESEL (data urodzenia – w przypadku, gdy nie 
nadano numeru PESEL) oraz państwo urodzenia 

Adres zamieszkania / siedziby 

Obywatelstwo 

Seria i numer dokumentu stwierdzającego 
tożsamość osoby 

Dane zapisu 

Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem 

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej 2 PLN 

Kwota wpłaty na Akcje Oferowane (iloczyn liczby 
Akcji objętych zapisem oraz ceny emisyjnej Akcji) 

Forma opłacenia zapisu (warunkiem skutecznego 
złożenia zapisu na Akcje jest jego opłacenie, w 
kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji objętych 
zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 2,00 PLN. 
Wpłat na Akcje należy dokonywać w walucie PLN. 
Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona w 
pełnej wysokości.) 

Numer rachunku do wpłaty środków w celu 
opłacenia zapisu 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 
42 1020 1026 0000 1302 0473 7799 

Nazwa instytucji prowadzącej rachunek do wpłaty 
środków w celu opłacenia zapisu 

PKO Bank Polski S.A. 

Tytuł wpłaty 
Zapis na Akcje Serii C  ROBS GROUP LOGISTIC S.A. 
- [imię i nazwisko / nazwa (firma) Inwestora]

Numer rachunku do zwrotu środków w 
przypadkach wskazanych w Memorandum 
Informacyjnym 

Nazwa instytucji prowadzącej rachunek do zwrotu 
środków 

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 osoby składającej zapis: 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z Memorandum Informacyjnym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
2) Oświadczam, że jestem świadomy faktu, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i 

doświadczenia. 
3) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego treść.
4) Oświadczam, że jestem posiadaczem rachunku papierów wartościowych wskazanego w formularzu zapisu i wyrażam zgodę na zdeponowanie wszystkich Akcji Oferowanych 

objętych zapisem na wskazanym przeze mnie w formularzu zapisu rachunku papierów wartościowych. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania rachunku 
papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje Oferowane, zostaną one zapisane w rejestrze sponsora emisji.

5) Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Memorandum Informacyjnym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji 
Oferowanych niż wskazana w niniejszym formularzu zapisu.

6) Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych w NWAI Dom Maklerski S.A. określonymi w Polityce Prywatności NWAI Dom Maklerski S.A., 

zamieszczonej pod adresem internetowym: https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/o-nwai-dom-maklerski-sa jak również z zasadami przetwarzania danych osobowych przez 
Emitenta, zamieszczonymi pod adresem internetowym: https://robs-group.pl/pl/informacje-prawne#rodo oraz zasadami przetwarzania danych osobowych przez Prosper 
Capital Dom Maklerski S.A.(ul.Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa), zamieszczonymi pod adresem internetowym: https://www.pcdm.pl/klauzula-informacyjna/.

7) Oświadczam, że zostałem poinformowany przez podmiot przyjmujący zapisy o negatywnym rynku docelowym dla Akcji Oferowanych,  tj. że w ocenie podmiotu 
przyjmującego zapis klienci charakteryzujący się poniższymi cechami nie powinni inwestować w ten instrument finansowy: Brak akceptacji ryzyka straty 100% kapitału lub 
oczekiwanie gwarantowanego zysku. W przypadku, gdybym zgodnie z ww. informacjami znajdował się w negatywnym rynku docelowym Akcji Oferowanych, oświadczam, że 
zapis na Akcje Oferowane jest składany wyłącznie z mojej inicjatywy.

8) Oświadczam, że 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

https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/o-nwai-dom-maklerski-sa
https://robs-group.pl/pl/informacje-prawne#rodo


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. 

9) Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) i przyjąłem(am) do wiadomości, że niniejszy zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy (z zastrzeżeniem art. 37b ust. 7 Ustawy
o Ofercie Publicznej lub postanowień Memorandum Informacyjnego) oraz oświadczam, że nie został on złożony z zastrzeżeniem terminu. Zobowiązuję się do przestrzegania
wszelkich ograniczeń wynikających z faktu, że Akcje Oferowane są oferowane w drodze oferty publicznej, która może być przeprowadzana na podstawie Memorandum
Informacyjnego jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10) Oświadczam, że nie jestem rezydentem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do informacji o Ofercie Publicznej stanowiłby 
naruszenie obowiązujących przepisów bądź jest ograniczony na podstawie Memorandum Informacyjnego.

11) Oświadczam, że przekazane dane i oświadczenia są aktualne i zobowiązuję się do informowania o wszelkich ich zmianach. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego 
lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

12) Jestem świadomy, że NWAI Dom Maklerski S.A. oraz członkowie konsorcjum jako podmioty przyjmujące zapisy otrzymają od Emitenta wynagrodzenie, które powiązane jest
z liczbą wyemitowanych Akcji Oferowanych oraz wysokością ceny emisyjnej, gdzie wynagrodzenie podmiotu przyjmującego zapisy jest tym wyższe im wyższy jest wolumen 

Akcji Oferowanych, na które zapisy zostaną złożone za pośrednictwem podmiotu przyjmującego zapisy.

Administratorami danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia oferty (w tym w szczególności dokonania przydziału, rozliczenia oferty, 
zapisania Akcji Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy oraz ewentualnego zapisania Akcji Oferowanych w rejestrze sponsora emisji) są stosownie do swojej roli w procesie 
przeprowadzania oferty: Emitent, NWAI Dom Maklerski S.A. oraz Prosper Capital Dom Maklerski S.A  

Wyrażam zgodę na przekazywanie danych, w tym danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na 
Akcje Oferowane: NWAI Dom Maklerski S.A, Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu mój rachunek papierów wartościowych, wskazanemu w dyspozycji deponowania Akcji 
Oferowanych, zawartej na niniejszym formularzu zapisu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych (w tym w szczególności dokonania przydziału, rozliczenia 
oferty a w przypadku konieczności zapisania Akcji Oferowanych w rejestrze sponsora emisji, również w tym celu).  

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU POSIADANIA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: 

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII C SPÓŁKI ROBS GROUP LOGISTIC S.A. NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPISEM NA AKCJE SERII C SPÓŁKI ROBS GROUP LOGISTIC S.A. 

Oświadczam, że składam nieodwołalną i bezwarunkową dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych o numerze 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. prowadzonym w 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………. (nazwa instytucji prowadzącej rachunek) na moją rzecz, 
wszystkich przydzielonych Akcji Oferowanych zgodnie z Memorandum Informacyjnym. 

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU BRAKU RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: 

DYSPOZYCJA PRZEKAZYWANIA POŻYTKÓW Z AKCJI SERII C SPÓŁKI ROBS GROUP LOGISTIC S.A. NA RACHUNEK BANKOWY W 
ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPISEM NA AKCJE SERII C SPÓŁKI ROBS GROUP LOGISTIC S.A. 

Niniejszym zlecam, żeby kwoty należne z tytułu wszystkich przydzielonych mi Akcji Oferowanych spółki Robs Group Logistic S.A. były 
przekazywane na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………..…….. prowadzony na moją rzecz przez 
………………………………………………………… (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek). 

…………………………………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………….…………………… 

Data i podpis osoby zapisującej się na Akcje Oferowane lub jej pełnomocnika Data i podpis podmiotu przyjmującego zapis
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa)


