Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii H
spółki BVT S.A.
Niniejszy formularz stanowi zapis na Akcje serii H spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000525241), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowanych w
ramach Publicznej Oferty z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podstawą prawną emisji jest Uchwała
nr 1/06/2021 Zarządu BVT S.A. z dn. 30 czerwca 2021 r. podjęta za zgodą Rady Nadzorczej BVT S.A. udzieloną uchwałą nr 3/06/2021
z dni. 18 czerwca 2021 r. Akcje serii H przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Dokumencie ofertowym i
niniejszym formularzu zapisu.
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): ________________________________________________________________
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: .__________ Miejscowość: ___________________________
Ulica: ___________________________________ Numer domu: __________ Nr mieszkania: ____________
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ______________________________________________________________
(w przypadku nierezydentów nr i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub nr właściwego rejestru zagranicznego)

4. Kod LEI* ………………………..….……………....… Data ważności kodu LEI ____________________
(dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fiz. prowadzących działalność gosp.)

5. Tel. kontaktowy/Adres do korespondencji: __________________________________________________________________
6. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej: _____________________________________________________
7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: ______________________________________________________
8. Status dewizowy:** □ rezydent

□ nierezydent

10. Cena Emisyjna wynosi 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy).
11. Kwota wpłaty na Akcje serii H: ______________________________________ zł (słownie: ___________________________
________________________________________________________________________________________________________)
12. Forma wpłaty na Akcje serii H: przelew na rach. Emitenta prowadzony przez Bank BPS,
nr 37 1930 1839 2650 0623 6258 0010 / inny ***
13. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części: przelew;
rachunek nr: ____________________________________________ w banku: -____________________________________
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.

Oświadczenie osoby składającej zapis
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
 zapoznałem/-am się z treścią Dokumentu ofertowego i wyrażam zgodę na brzmienie treści Statutu Spółki oraz warunki
Publicznej Oferty Akcji serii H,
 jestem świadomy/-a ryzyka inwestycyjnego wynikającego z inwestycji w Akcje, w tym ryzyka utraty części lub całości
zainwestowanego kapitału,
 zgadzam się na przydzielenie mi Akcji serii H zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie ofertowym,
 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji serii
H, oraz zostałem/-am poinformowany/-a, iż administratorem moich danych osobowych jest Emitent, a także otrzymałem/am informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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);
 przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na
formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.
 wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z
dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje serii H podmiotowi, który będzie pełnił funkcje pośrednika rejestracyjnego oraz
podmiotowi prowadzącemu mój rachunek papierów wartościowych, na którym zgodnie z moją dyspozycją mają zostać
zdeponowane objęte Akcje serii H oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania powyżej wskazanych informacji.
*) należy podać w przypadku w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
**) właściwe zaznaczyć „x”
***) niepotrzebne skreślić
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9. Liczba subskrybowanych Akcji serii H: __________________________________ (słownie: ___________________________
________________________________________________________________________________________________________)

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII H SPÓŁKI BVT S.A.
Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: ___________________________________________________
prowadzonym w domu maklerskim/banku depozytariuszu (pełna nazwa i kod domu maklerskiego/banku depozytariusza):
_________________________________________________________________________________________________________
wszystkich przydzielonych mi Akcji serii H spółki BVT S.A.
Oświadczenie: Ja niżej podpisany, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Spółki o wszelkich zmianach dotyczących
numeru wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam
nieodwołalność niniejszej Dyspozycji.

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

(data i podpis inwestora)

(podpis przyjmującego zapis na akcje i dyspozycję deponowania)
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Uwaga: Dyspozycja bez wpisanego pełnego numeru rachunku, nazwy i kodu domu maklerskiego jest nieważna.

