
Formularz zapisu na Akcje Serii D Etno Cafe S.A. w Ofercie Publicznej 

[formularz dla osób fizycznych] 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii D Etno Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), oferowane w drodze 

Oferty Publicznej przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferujący”), na warunkach określonych 

w Memorandum Informacyjnym opublikowanym 6 sierpnia 2018 roku na stronach internetowych Emitenta: etnocafe.pl 

www.etnocafe.pl i Oferującego: www.dmcp.com.pl („Memorandum”) oraz w niniejszym Formularzu Zapisu. Akcje Serii D są 

akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

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

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

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko: . ____________________________.__________________________________________________.  

b) Adres zamieszkania: ulica:____________________________ . nr domu i mieszkania : __________________ 

   kod: __ - ____ . miejscowość: ____________________________  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: ____________________________________________________ 

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości ________________________________nr PESEL________________  

e)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

f) Dane kontaktowe:   numer telefonu: ____________________________. adres mailowy : ________________ 

2. Cena Emisyjna: 390,00 zł  

3. Liczba Akcji Serii D objętych Zapisem: __________ , słownie: ____________________________________________ 

4. Kwota wpłaty na akcje: ________ zł, słownie: __________________________________________________________ 

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 wypełniania Formularza Zapisu ponosi Inwestor. 

Oświadczenie osoby składającej zapis: 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Memorandum, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję 

warunki Oferty Publicznej Akcji Serii D. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Etno Cafe S.A. 

Wiadome mi jest, że niniejszy Zapis na akcje będzie przyjęty przez Oferującego po analizie przekazanych przeze mnie 

wskazanych poniżej informacji: 

1.  Formularza identyfikacji Klienta. 

2. Skanów 2 różnych dokumentów tożsamości 

3. Oświadczenia o źródle pochodzenia majątku klienta oraz celu stosunków gospodarczych z klientem 

4. Oświadczenia o osobie zajmującej eksponowane stanowisko 

oraz po rozpoznaniu przez Oferującego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami 

gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną i dokonaniu oceny poziomu rozpoznanego ryzyka. 

Zgadzam się zarówno na przydzielenie mi Akcji Serii D jak i ich nieprzydzielenie, przy czym nieprzydzielenie Akcji Serii D lub 

przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału Akcji Serii D 

opisanych w Memorandum.  

 

 

 

_____________________________.  ________________________________________ 
Data i podpis składającego Zapis  Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Etno Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Śląska 1, 

54-118 jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu inwestycyjnego na podstawie poniższej klauzuli 

informacyjnej. 

 

_____________________________.  
Data i podpis   

 

 

http://www.etnocafe.pl/
http://www.dmcp.com.pl/


Treść klauzuli informacyjnej: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Etno Cafe S.A. z siedzibą przy Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email kontakt@etnocafe.pl lub pisemnie pod adresem Al. Śląska 1, 

54-118 Wrocław, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych z obsługą 

procesu inwestycyjnego publicznej emisji Akcji serii D oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji serii D. 

Etno Cafe S.A. będzie przetwarzało Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• zawarcia umowy zakupu akcji i wypełnienia jej warunków oraz obsługi umów i rozliczeń finansowych związanych z 

procesem nabycia akcji i uczestnictwem w Spółce Etno Cafe S.A. 

• dostarczania informacji za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową. 

• marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Etno Cafe S.A. 

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Etno Cafe S.A., wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

W celu należytej obsługi procesu inwestycyjnego Etno Cafe S.A posiada prawo do przekazywania Twoich danych: 

 osobom upoważnionym przez Etno Cafe S.A., czyli pracownikom i współpracownikom Spółki, którym dostęp do ww. danych 

jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z wykonaniem zawartych umów;  

 osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do 

żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF. itp. 

 podmiotom przetwarzającym, z którymi Etno Cafe S.A zawarło odpowiednie umowy;  

 pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, maklerom itp., którym Etno Cafe S.A. 

powierzyło przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych. Przysługuje Ci również prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych 

praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są 

wyżej. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu nabycia Akcji serii D oraz czynności związanych z 

nabyciem i posiadaniem Akcji serii D. 

 

 

 

mailto:kontakt@etnocafe.pl

