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Niniejszy formularz stanowi zapis na oferowane przez DB Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w ramach oferty publicznej („Oferta Publiczna”) nie więcej 

niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Nowe Akcje”, „Akcje Oferowane”). 

Podstawą prawną emisji Nowych Akcji jest uchwała nr 22/11/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”). 

Akcje Oferowane przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 

2023 r. („Prospekt”) i niniejszym formularzu zapisu. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące 

Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.dbenergy.pl/ipo oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A. https://dmnavigator.pl/emisja-db-

energy/. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

 

DATA PRZYJĘCIA ZAPISU:           NUMER ZAPISU               

       

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS 

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA  

PESEL  DATA URODZENIA (JEŚLI 
BRAK PESEL) 

 

KRS LUB NUMER 
ZAGRANICZNEGO REJESTRU 

 NIP1  

REGON  TYP PODMIOTU  

RODZAJ DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 SERIA I NUMER DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ 
SIEDZIBY 

 

STATUS DEWIZOWY  OBYWATELSTWO  

ADRES 
KORESPONDENCYJNY 

 

  

KOD LEI2  DATA WAŻNOŚCI KODU LEI  

OSOBY FIZYCZNE MIESZKAJĄCE POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

NUMER ZAGRANICZNEJ 
IDENTYFIKACJI 
PODATKOWEJ 3 

 KRAJ WYDANIA NUMERU 
ZAGRANICZNEJ 
IDENTYFIKACJI 
PODATKOWEJ 

 

MIEJSCE URODZENIA  KRAJ URODZENIA  

 

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY/PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA AKCJE 

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL  DATA URODZENIA (JEŚLI 
BRAK PESEL) 

 

RODZAJ DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 SERIA I NUMER DOKUMENTU 
TOŻSAMOŚCI 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

OBYWATELSTWO  TYP PODMIOTU  
 

DANE ZAPISU 

TRANSZA TRANSZA INWESTORÓW DETALICZNYCH 

LICZBA AKCJI  CENA  MAKSYMALNA   

WPŁATA  

FORMA OPŁACENIA ZAPISU 

X Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A: 
 

NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ  
 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WYPŁATY ZWROTU WPŁACONEJ KWOTY LUB JEJ CZĘŚCI 

ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY W IPOPEMA SECURITIES S.A. 

NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO 
OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ 

 

IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA 
RACHUNKU 

 

 

AKCJE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W IPOPEMA SECURITIES S.A. O NUMERZE: 
 

 
1 Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  

2 Osoby fizyczne muszą posiadać kod LEI tylko w zakresie transakcji finansowych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
3 Numer identyfikacji podatkowej nadany przez państwo, w którym Klient ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu od całości dochodów, 

a w przypadku jego braku lub nieprzedstawienia dokumentu, na podstawie którego można go ustalić – prosimy podać miejsce i kraj urodzenia. 

Formularz zapisu na akcje DB ENERGY S.A. dla Inwestorów Detalicznych 
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OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA AKCJE 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 1) zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję brzmienie Statutu Spółki oraz warunki Oferty Publicznej, 2) jestem świadomy 
ryzyka inwestycyjnego wynikającego z inwestycji w Akcje Oferowane, w tym ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału oraz że może być ona 
nieodpowiednia w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia., 3) otrzymałem(am) informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej 
przez IPOPEMA Securities S.A., 4) zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, 5) jestem świadomy, że zapis 
na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w Prospekcie, 6) nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak 
zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. „United States Securities Act of 
1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") („Regulacja S”) oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w 
imieniu jakiejkolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą 
w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S. 7) 
wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na 
Akcje Oferowane Domowi Maklerskiemu Navigator S.A., pełniącemu funkcję Koordynatora Oferty, Noble Securities S.A., pełniącego funkcję Współmenadżera Oferty 
Transzy Inwestorów Detalicznych, oraz Spółce, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz podmiotowi prowadzącemu mój rachunek 
inwestycyjny, na którym zgodnie z moją dyspozycją mają zostać zdeponowane objęte Akcje Oferowane oraz że upoważniam te podmioty, jak również ich 
pracowników do otrzymania powyżej wskazanych informacji.  
 

JESTEM ŚWIADOMY, ŻE INWESTYCJE W AKCJE OFEROWANE WIĄŻĄ SIĘ Z RYZYKIEM INWESTYCYJNYM, W TYM RYZYKIEM STRATY 
ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW LUB ICH CZĘŚCI ORAZ, ŻE RYZYKO TO MOŻE BYĆ NIEADEKWATNE W ODNIESIENIU DO MOJEJ WIEDZY I 
DOŚWIADCZENIA. 

Administratorem danych osobowych Klientów IPOPEMA Securities S.A. zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty Akcji 
Oferowanych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo.dm@ipopema.pl, adres do korespondencji: 
ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPOPEMA Securities S.A.) oraz realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji niniejszego zapisu lub wykonywania umowy o świadczenie usług maklerskich, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na IPOPEMA Securities S.A., 
lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym rozpatrywania reklamacji, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Posiadam 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych w stosunku do 
tych danych, których przetwarzanie oparte jest na wyrażonej przez mnie zgodzie lub zawartej ze mną umowie. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie moich danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak jest niezbędne do złożenia niniejszego zapisu. Moje dane osobowe nie będą podlegać procesowi automatycznego przetwarzania. Oświadczam, 
że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. która jest dostępna pod adresem: https://www.ipopemasecurities.pl 
Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa pełniąca rolę Współmenadżera Oferty Transzy Inwestorów 
Detalicznych („NS”, „Administrator”) będzie przetwarzać dane wskazane w niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia Oferty (w tym dokonania technicznego 
przydziału oraz rozliczenia Oferty), wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, 
dochodzenia, ustalania lub zabezpieczenia roszczeń. Przysługuje Pani/Panu: (i) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, (ii) prawo sprostowania 
swoich danych osobowych, (iii) prawo usunięcia swoich danych osobowych, (iv) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (v) prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, (vi) prawo przenoszenia swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia realizacji czynności podjętych na 
podstawie przedmiotowego zapisu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla dochodzenia, ustalenia, zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń lub przez okres do czasu wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych na nim ciążących. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
jest warunkiem złożenia i realizacji niniejszego zapisu, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność przyjęcia i realizacji niniejszego zapisu. Administrator nie 
zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (i) osoby upoważnione przez Administratora, 
(ii) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów, w tym umowy konsorcjum oraz umowy o powierzenie przetwarzania 
danych i osoby upoważnione przez te podmioty, (iii) podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa. W razie jakichkolwiek 
pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych u Administratora należy skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą 
elektroniczną poprzez e-mail na adres: iod@noblesecurities.pl lub z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej 
www.noblesecurities.pl. 

Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 pełniący rolę Koordynatora Oferty („DM Navigator”) będzie przetwarzać 
dane wskazane w niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia Oferty, tj. w celu dokonania technicznego przydziału oraz rozliczenia Oferty w zakresie wynikającym 
z zawartej z NS oraz Emitentem umowy o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego wypełniania obowiązków prawnych ciążących na DM Navigator jako 
administratorze, realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM Navigator, dochodzenia, ustalania lub zabezpieczenia roszczeń. W razie jakichkolwiek pytań 
dotyczących przetwarzania danych osobowych u DM Navigator należy skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą 
elektroniczną poprzez e-mail na adres: iod@dmnavigator.pl. 

Db Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) będzie przetwarzać dane wskazane w niniejszym formularzu w celu dokonania technicznego przydziału w 
zakresie wynikającym z zawartej z NS oraz DM Navigator umowy o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce 
jako administratorze, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, dochodzenia, ustalania lub zabezpieczenia roszczeń. W razie jakichkolwiek pytań 
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę należy skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Spółki drogą 
elektroniczną poprzez e-mail na adres: biuro@dbenergy.pl. 

Szczegółowe informacje w zakresie wysokości pobieranych opłat i prowizji od osób zapisujących się na Akcje Oferowane DB Energy S.A. zostały określone w treści 
opublikowanego Prospektu. Niniejszy zapis na Akcje Oferowane DB Energy S.A. zostanie wykonany za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. Zapis zostanie 
przekazany przez podmiot przyjmujący zapis do Noble Securities S.A. nie później niż w terminie umożliwiającym dokonanie przydziału akcji. 

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. 

Niniejszym informuje się inwestorów, że możliwe jest opublikowanie suplementu do Prospektu, który w takim przypadku zostanie opublikowany w ten sam sposób, 
w jaki został opublikowany Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W razie publikacji suplementu pośrednik finansowy, 
za pośrednictwem którego Akcje Oferowane zostały subskrybowane, udzieli im pomocy w skorzystaniu z przysługującego im prawa do wycofania złożonego zapisu. 

Zwraca się szczególną uwagę na ewentualne ograniczenia w zakresie rozporządzania instrumentami finansowymi, które mogą mieć zastosowanie w indywidualnej 
sytuacji danego inwestora w następstwie sankcji, które zostały lub mogą być nałożone w przyszłości na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z 
wojną w Ukrainie. Przed złożeniem zapisu każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają 
złożenie zapisu w Ofercie, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu. 

 

  

Data i podpis osoby zapisującej się na Akcje Oferowane lub jej 
pełnomocnika 

Data, pieczęć i podpis IPOPEMA Securities S.A. 

https://www.ipopemasecurities.pl/

