Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Motywacyjnego spółki HubStyle S.A. przyjętego
przez Radę Nadzorczą w dniu 21 grudnia 2015 – Wzór Formularza zapisu na Akcje

Od:
[…]
Adres: […]

Do:
HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą
w […]
Adres: […]
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII F
SPÓŁKI HUBSTYLESPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii F w kapitale
zakładowym spółki HubStyle S.A. z siedzibą w […], adres: […], ulica […], REGON
220170588, NIP 5862163872, kapitał zakładowy […] zł, kapitał wpłacony […] zł),
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000370202 (dalej jako „Spółka”), o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda (dalej jako „Akcje Serii F”), wyemitowanych na podstawie
Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 roku
o emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, wyłączeniu prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz zmianie statutu spółki (dalej jako
„Uchwała nr 5”).
Niniejszy zapis na Akcje serii F stanowi wykonanie uprawnienia z warrantów
subskrypcyjnych serii […], wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu
motywacyjnego stosownie do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 września 2015 r. o przyjęciu programu motywacyjnego (dalej
jako „Uchwała nr 4”) oraz stosownie do regulaminu programu motywacyjnego, przyjętego
przez radę nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 2 z dnia 21 grudnia 2015 roku w
sprawie przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej jako „Regulamin Programu
Motywacyjnego”).
Akcje Serii F przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Uchwale nr 4,
Uchwale nr 5 oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosi 1 zł (jeden złoty).

I.

Dane subskrybenta.
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1. Imię: __________________________________
2. Nazwisko: ______________________________
3. PESEL: ________________________________
4. Seria i numer oraz data ważności dowodu tożsamości (dowód osobisty*/paszport*):
______________________________________
Status dewizowy: rezydent* / nie - rezydent*
II.

Miejsce zamieszkania subskrybenta.
1. Miejscowość: ___________________________
2. Kod pocztowy: __________________________
3. Ulica: _________________________________
4. Numer domu: __________________________
5. Numer mieszkania: ______________________

III.

Składane zapisy.

1. Liczba Warrantów serii [do uzupełnienia przez Spółkę]: _________________
(słownie: ___________________________)
2. Cena emisyjna Akcji Serii F 1,00 ZŁ (jeden złoty)
3. Liczba przysługujących subskrybentowi praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela
serii F w chwili składania zapisu: ________
(słownie: ____________________________)
4. Liczba subskrybowanych Akcji Serii F: _________
(słownie: ____________________________)

5. Wysokość wpłaty na Akcje Serii F: _________
(słownie: ____________________________)
6. Sposób dokonania zapłaty: wpłata gotówkowa na rachunek bankowy Spółki,
prowadzony w banku [do uzupełnienia przez Spółkę] o numerze [do uzupełnienia
przez Spółkę].
IV.

Rachunek papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje
Serii F, w przypadku ich dematerializacji:

1. Podmiot prowadzący rachunek: ______________________
* - niepotrzebne skreślić
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2. Kod: ______________________
3. Numer Rachunku: ______________________
Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do
skutku: gotówką w siedzibie Spółki*/ przelewem na rachunek*:

V.

1. Właściciel rachunku: ______________________
2. Numer rachunku: ______________________
3. Prowadzący rachunek: ______________________

Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii F:
[do uzupełnienia przez Spółkę]

________________
pieczęć.

Uwagi:
1) Wszelkie konsekwencje
zapisu ponosi subskrybent;

wynikające

z

nieprawidłowego

wypełnienia

formularza

2) Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących
subskrybenta może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty
następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań;
3) Stosownie do treści art. 437 § 1 KSH, niniejszy formularz wypełnia się w co
najmniej dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Subskrybenta i jeden dla Spółki. Podmiot
przyjmujący zapis może żądać wypełnienia trzeciego egzemplarza formularza dla siebie.
Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej;

Oświadczenie subskrybenta:
Ja niżej podpisany, oświadczam, że:
-

-

zapoznałem się i akceptuję warunki oferty Akcji Serii F przeprowadzanej na
zasadach opisanych w Uchwale nr 4, w Uchwale nr 5 oraz w Regulaminie Programu
Motywacyjnego,
zapoznałem się i akceptuję brzmienie Statutu Spółki,
wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji Serii F zgodnie z zasadami przydziału
opisanymi w Uchwale nr 4, w Uchwale nr 5 oraz w Regulaminie Programu
Motywacyjnego, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym względzie przepisów
prawa,

* - niepotrzebne skreślić
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- wyrażam
zgodę na
przetwarzanie
danych
osobowych
w
zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii F Spółki oraz przyjmuję do
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich
poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie,
- przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że wyrażam zgodę na przekazywanie
objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji
związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje serii F przez Spółkę
oraz podmiot obsługujący emisją Akcji Serii F, w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia emisji Akcji Serii F, oraz ich dematerializacji, a także, że
upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Za subskrybenta:

_________________________ ______________________
Miejsce i data złożenia zapisu

_________________________ ______________________
Czytelny podpis subskrybenta

Za przyjmującego zapis:

_________________________ ______________________
Data przyjęcia zapisu
________________________ __________________________
Czytelny podpis - Imię i nazwisko podpis i pieczęć przyjmującego zapis subskrybenta

* - niepotrzebne skreślić
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