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INFORMACJA 

dla składających zapisy na Akcje Serii D  Etno Cafe S.A. w Ofercie Publicznej 
 

Szanowni Państwo, 

Dom Maklerski Capital Partners S.A. pełniący funkcję Oferującego w Ofercie Publicznej Akcji Serii D  Etno Cafe 
S.A. uprzejmie informuje, że zasady miejsca i terminy składania zapisów na Akcje Serii D są opisane w pkt 
3.11.3. Memorandum Informacyjnego, stanowiącego jedyną podstawę prawną Oferty Publicznej Akcji Serii D.  

Niniejszą informację przekazujemy celem usprawnienia procesu składania zapisów na akcje, który może 
wydawać się skomplikowany ze względu obowiązujące od 13 lipca br. nowe przepisy dotyczące 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz na spotykane rzadko w ofertach publicznych 
warunki dodatkowe. Emitent wymaga bowiem, aby Inwestorzy zawarli z nim oraz z jego znacznymi 
dotychczasowymi akcjonariuszami umowy ograniczające prawo do dysponowania akcjami (w szczególności 
zbywanie akcji będzie przez 3 lata możliwe tylko za zgodą Emitenta, a obciążanie akcji - zabronione). W zamian 
Emitent będzie zobowiązany do odkupienia po 3 latach od Inwestorów wszystkich Akcji Serii D po cenie równej 
130% Ceny Emisyjnej. 
 

Celem skutecznego subskrybowania Akcji Serii D Inwestor będący osobą fizyczną powinien: 

I.  Spełnić następujące wymagania wynikające z obowiązujących przepisów regulujących przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - w tym celu należy wydrukować (każdy w jednym 
egzemplarzu),  wypełnić i podpisać dostępne na stronie Domu Maklerskiego formularze: 

- Formularz identyfikacji osoby fizycznej 

- Oświadczenie o źródle pochodzenia środków 

- Oświadczenie o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) 

II.  Wypełnić formularz Zapisu na Akcje i podpisać go. Podpisu wymaga też zawarta w formularzu zgoda na 
treść klauzuli informacyjnej dotyczącej administrowania danymi osobowymi przez Etno Cafe S.A. 
Formularz Zapisu na Akcje należy wydrukować w 3 egzemplarzach. 

III. Uzupełnić o dane osobowe i ilość Akcji Serii D objętych Zapisem na Akcje oraz złożyć podpis na ostatniej 
stronie i zaparafować wszystkie pozostałe strony: 

- Porozumienia dodatkowego do Zapisu na Akcje (wydruk w 4 egzemplarzach) 

- Pełnomocnictwa (wydruk w 1 egzemplarzu) 

IV. Dostarczyć wszystkie powyższe dokumenty do siedziby Domu Maklerskiego w jeden z poniższych 
sposobów: 

-  Osobiście 

- Pocztą lub kurierem (w tym przypadku przesyłka powinna zawierać oprócz formularzy także czytelne  
kopie 2 (dwóch) dowodów tożsamości Inwestora) - na adres: Dom Maklerski Capital Partners S.A.  
ul. Królewska 16,  00-103 Warszawa 

V. Opłacić Zapis na Akcje - przelewem na rachunek Domu Maklerskiego 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 
 

Inwestorów będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 
prawnej oraz osobami fizycznymi nabywającymi akcje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Domem Maklerskim (biuro@dmcp.com.pl , tel. 22 330 68 88) 
 

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2018 r. 
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