ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII G PBS FINANSE S.A.
Numer dowodu subskrypcji ....................................
Biuro maklerskie przyjmujące zapis (nazwa i adres): ...........................................................

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje serii G PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku. Emitowane akcje są
akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,28 zł każda, przeznaczonymi do objęcia na warunkach
określonych w Prospekcie emisyjnym i niniejszym formularzu zapisu.

1.

Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): …………………........................................................................

2.

Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):
Kod:....-........ Miejscowośd...........................
Ulica: ......................................... Numer domu / mieszkania: .............

3.

Osoby krajowe: nr dowodu osobistego, PESEL lub REGON (lub inny numer identyfikacyjny):
..............................................................

4.

Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)............................................

5.

Adres e-mail .......................................................

6.

Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych:...................

7.
Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej / dane pełnomocnika działającego w imieniu
osoby fizycznej: ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
8.

Liczba subskrybowanych Akcji Oferowane: ......... (słownie.........................................)

9.

Kwota wpłaty na Akcje Oferowane: ..............zł (słownie........................................)

10.

Forma wpłaty na Akcje Oferowane: ...............................................................

11.

Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku*:
 gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy
 przelewem na rachunek: właściciel rachunku.........................................
rachunek w ................ nr rachunku ............................................
 inne: ........................................................................

12. Biuro maklerskie, kod biura maklerskiego i nr rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Jestem zainteresowany nabyciem Akcji nieobjętych w drodze zapisów podstawowych i dodatkowych*.
 Tak*

14.  Zapis Podstawowy*

 Zapis Dodatkowy*

 Nie*

 Zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu*

Oświadczenie Inwestora: Ja niżej podpisany(a), oświadczam że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu emisyjnego
PBS Finanse S.A., akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji, jest mi znana treśd Statutu PBS Finanse S.A.
i wyrażam zgodę na jego brzmienie oraz na przystąpienie do spółki. Zgadam się na przydzielenie lub nie
przydzielenie mi Akcji zgodnie z warunkami zawartymi w Prospekcie emisyjnym oraz na zdeponowanie Akcji serii G
na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru (w przypadku Zapisu Podstawowego i Dodatkowego). Nie

przydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpid wyłącznie w następstwie zastosowania
zasad przydziału akcji opisanych w Prospekcie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii G.

________________________

_____________________________________

Data i podpis Inwestora

Data przyjęcia zapisu
oraz podpis i pieczęd przyjmującego zapis

* właściwe pole odznaczyd X

