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FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE SPÓŁKI HUUUGE, INC. 
 

Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu dla inwestorów indywidualnych („Formularz”) na akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,00002 USD każda spółki 

Huuuge, Inc. (spółka prawa stanu Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, z siedzibą w Dover przy 850 New Burton Road, Suite 201, Dover, DE 19904, Stany 

Zjednoczone Ameryki (odpowiednio „Spółka”, „Emitent”), w tym publiczną subskrypcją nie więcej niż 15.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki („Akcje 

Oferowane”, „Akcje”) oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Akcje są oferowane w drodze pierwszej oferty publicznej na terytorium Polski, przeprowadzanej przez Spółkę 

oraz niektórych akcjonariuszy Spółki na warunkach określonych w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 stycznia 2021 

roku (wraz z ewentualnymi suplementami do prospektu, komunikatami aktualizującymi oraz informacją o ostatecznej cenie i liczbie akcji oferowanych, w tym liczbie 

akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów) (,,Prospekt”) („Oferta”). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje 

o Spółce oraz o Ofercie i Akcjach. 

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej 

Spółki (www.huuuge.com) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). 

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora 

Indywidualnego, nie może być większa niż 1.500.000. Każdy zapis może obejmować nie więcej niż 1.500.000 Akcji Oferowanych. Zapis opiewający na większą 

liczbę Akcji Oferowanych niż 1.500.000 będzie traktowany jak zapis na 1.500.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może 

obejmować mniej niż jedną (1) Akcję Oferowaną. Zapisy złożone na mniej niż jedną (1) Akcję Oferowaną będą uważane za nieważne.  

Oferta Krajowa opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski. 

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 INDYWIDUALNYCH 

LICZBA AKCJI  CENA MAKSYMALNA ZA 
JEDNĄ AKCJĘ 

[…] PLN 

WPŁATA   

FORMA OPŁACENIA ZAPISU 

 
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. 
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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: 
 

 

WSZELKIE KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO LUB NIEPEŁNEGO WYPEŁNIENIA NINIEJSZEGO 
FORMULARZA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE PONOSI INWESTOR. 

 

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA AKCJE 

Zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję jego brzmienie, jak również brzmienie statutu oraz aktu założycielskiego Spółki. Jestem 
świadomy, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje 
zawarte w Prospekcie. 

Akceptuję warunki Oferty, w tym akceptuję zasady przydziału Akcji. Wyrażam zgodę na otrzymanie mniejszej liczby Akcji niż liczba określona 
w zapisie lub na nieotrzymanie żadnych Akcji. 

Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem prawa do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję 
Akcji Oferowanych w Ofercie zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 lit a) oraz art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego), nie mogą zawierać 
żadnych zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiążą inwestorów składających takie zapisy (z zastrzeżeniem okoliczności 
wskazanych w odpowiednich przepisach dotyczących odstąpienia od Oferty). Zgodnie z Prospektem, w przypadku udostępnienia do 
publicznej wiadomości suplementu do Prospektu Inwestorzy, którzy kupili lub złożyli zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem 
suplementu do wiadomości publicznej, mogą wycofać swoją zgodę na nabycie lub subskrypcję akcji w Ofercie zgodnie z przepisami art. 23 
ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, składając pisemne oświadczenie (lub w jakiejkolwiek innej formie akceptowanej przez firmę 
inwestycyjną, w które złożony został zapis) o wycofaniu zgody w ciągu dwóch dni roboczych od dnia publicznego ujawnienia tej informacji 
w siedzibie firmy inwestycyjnej. Prawo do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych w Ofercie wynikające ze złożonych 
zapisów nie dotyczy przypadków, gdy suplement jest udostępniany w związku z błędami w treści Prospektu, o których Spółka lub Oferujący 
powziął wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych przez, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka lub Oferujący 
powzięli wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. W razie publikacji suplementu do Prospektu, IPOPEMA Securities S.A. 
udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego Inwestorowi prawa do wycofania zgody na nabycie Akcji Oferowanych. 

Ani Spółka ani Oferujący ani Współprowadzący Księgę Popytu, ani żaden z ich przedstawicieli nie składają żadnych zapewnień wobec 
żadnego z adresatów oferty lub nabywców Akcji Oferowanych, co do zgodności inwestycji takiego inwestora w Akcje Oferowane zgodnie 
z przepisami prawa mającymi zastosowanie wobec takiego inwestora. Każdy inwestor powinien skonsultować się ze swoimi doradcami 
w zakresie aspektów prawnych, podatkowych, biznesowych, finansowych i powiązanych z nabyciem Akcji Oferowane. 

Oświadczam, iż zgodnie z Prospektem jestem osobą uprawnioną do złożenia zapisu jako Inwestor Indywidualny i nie jestem osobą 
amerykańską w rozumieniu Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. 
United States Securities Act of 1933, as amended, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) („Regulacja S”), ani nie podlegam 
jakiejkolwiek jurysdykcji, w której złożenie zapisu na Akcje Oferowane byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajduję się na terytorium Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiejkolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i składam zapis na 
Akcje w ramach „transakcji zagranicznej" (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.  

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa podmiotowi przyjmującemu zapis na Akcje Oferowane do niezwłocznego przeniesienia zwrotnego Akcji 
Oferowanych zapisanych na prowadzonym dla mnie rachunku papierów wartościowych w przypadku podjęcia przez Spółkę i Oferujących 
(działających łącznie) decyzji o odwołaniu Oferty po złożeniu za pośrednictwem systemu GPW zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych 
Inwestorom Indywidualnym oraz po upływie terminu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Instytucjonalnych; ponadto 
udzielam pełnomocnictwa do złożenia zlecenia zablokowania Akcji Oferowanych od momentu zapisania go na prowadzonym dla mnie 
rachunku do godziny 9:00 w dniu, w którym będzie miało miejsce składanie zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na 
rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych. 

Papiery wartościowe Kategorii 3 Regulacji S/Zasada 144A (oznaczone symbolem „S144”) 
 
W przypadku papierów wartościowych określonych jako papiery wartościowe Kategorii 3 Regulacji S/Zasada 144A (oznaczonych symbolem 
„S144”), nabywane akcje (dalej „Akcje”) nie były i nie będą rejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z 
późn. zm. [ang. U.S. Securities Act of 1933] (dalej „Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na 
terytorium Stanów Zjednoczonych ani też na rzecz, na rachunek lub z korzyścią dla Osób Amerykańskich [ang. U.S. Persons] (dalej „Osoby  
Amerykańskie”) zgodnie z definicją tego terminu określoną w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych [ang. 
Regulation S] (dalej „Regulacja S”), z wyjątkiem przypadków objętych zwolnieniem z wymogów rejestracji lub w ramach transakcji nieobjętej 
wymogami rejestracji określonymi w przepisach Ustawy o papierach wartościowych. 
 
Niniejszym oświadczam we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby, na rzecz której nabywam Akcje, że: 
a) nie jestem i taka osoba nie jest emitentem ani podmiotem stowarzyszonym emitenta Akcji oraz 
b) Albo: (i) jestem, i/lub każda tak osoba jest, kwalifikowanym nabywcą instytucjonalnym („KNI”) w rozumieniu Zasady 144A wydanej na 
podstawie Ustawy o papierach wartościowych; i/lub 
(ii) nie jestem i/lub taka osoba nie jest Osobą Amerykańską, a ponadto nie nabywam i/lub taka osoba nie nabywa Akcji na rachunek lub z 
korzyścią dla Osoby Amerykańskiej.  
Niniejszym oświadczam i zapewniam we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby, na rzecz której nabywam Akcje, że: 
a) (i) Z wyjątkiem oferowania lub sprzedaży Akcji pod warunkiem zwolnienia z wymogów rejestracji lub w ramach transakcji nieobjętej 
wymogami rejestracji określonymi w przepisach Ustawy o papierach wartościowych (a) emitent Akcji (dalej „Emitent”) nie jest zobowiązany do 
rejestracji przeniesienia Akcji przenoszonych na rzecz Osoby Amerykańskiej oraz (b) Emitent może zażądać od osoby, która zgodnie z 
niniejszym dokumentem nie może być Osobą Amerykańską, ale jest Osobą Amerykańską, by bezzwłocznie dokonała ona przeniesienia Akcji 
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w sposób zgodny z ograniczeniami dotyczącymi papierów wartościowych Kategorii 3 Regulacji S oraz Zasady 144A wydanych na pods tawie 
Ustawy o papierach wartościowych oraz (ii) statut, regulamin lub porównywalny dokument Emitenta może zawierać dodatkowe postanowienia 
ograniczające w szerszym zakresie moje prawa lub prawa takiej osoby dotyczące takich Akcji. 
b) W przypadku prowadzenia przeze mnie lub taką osobę oferty, odsprzedaży, zastawu lub innego przeniesienia Akcji, takie Akcje mogą być 
przedmiotem oferty, odsprzedaży, zastawu lub innego przeniesienia wyłącznie (i) na rzecz Emitenta, (ii) na rzecz podmiotu, który również 
zobowiąże się do przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie (w formie elektronicznej lub w innej formie akceptowanej 
przez Emitenta) i który również 
(a) nie jest Osobą Amerykańską w ramach transakcji zagranicznej zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o papierach 
wartościowych lub 
(b) jest KNI lub (iii) pod warunkiem rejestracji bądź w ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku rejestracji określonego w przepisach Ustawy 
o papierach wartościowych. 
c) Ja sam i taka osoba zobowiązuje się zawierać transakcje zabezpieczające, których przedmiotem są Akcje, wyłącznie zgodnie z przepisami 
Ustawy o papierach wartościowych. 
d) Emitent, jego podmioty stowarzyszone i inne osoby mogą opierać się na określonych w niniejszym dokumencie oświadczeniach, 
zapewnieniach i gwarancjach dla potrzeb zwolnienia sprzedaży Akcji z wymogów określonych w przepisach Ustawy o papierach 
wartościowych i prawa papierów wartościowych odpowiednich stanów, a także w innych celach. 
e) Dokonanie zakupu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem, iż Emitent i inne zainteresowane strony mogą opierać się na moich 
oświadczeniach i zgodach określonych w niniejszym dokumencie w postępowaniu administracyjnym lub sądowym bądź też w urzędowym 
postępowaniu wyjaśniającym w zakresie wszystkich kwestii objętych niniejszym dokumentem. 
f) W przypadku dealera domu maklerskiego – mój klient został poinformowany i zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu oraz upoważnił 
mnie do złożenia w jego imieniu zawartych w niniejszym dokumencie oświadczeń, zapewnień, gwarancji i zobowiązań. 
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem informacje zawarte w Części B Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu 
Giełdowego oraz informacje, o których mowa w § 3a i § 14a Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego. 
 
Papiery Wartościowe określone w Regulacji S jako papiery wartościowe Kategorii 3 (oznaczone symbolem „REGS”) 
 
W przypadku papierów wartościowych określonych w Regulacji S jako papiery wartościowe Kategorii 3 (oznaczonych symbolem „REGS”), 
nabywane akcje (dalej „Akcje”) nie były i nie będą rejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. 
zm. [ang. U.S. Securities Act of 1933] (dalej „Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na 
terytorium Stanów Zjednoczonych ani też na rzecz, na rachunek lub z korzyścią dla Osób Amerykańskich [ang. U.S. Persons] (dalej „Osoby 
Amerykańskie”) zgodnie z definicją tego terminu określoną w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych [ang. 
Regulation S] (dalej „Regulacja S”), z wyjątkiem przypadków objętych zwolnieniem z wymogów rejestracji lub w ramach transakcji nieobjętej 
wymogami rejestracji określonymi w przepisach Ustawy o papierach wartościowych. 
Niniejszym oświadczam we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby, na rzecz której nabywam Akcje, że: 
a) nie jestem i taka osoba nie jest emitentem ani podmiotem stowarzyszonym emitenta Akcji oraz 
b) nie jestem i taka osoba nie jest Osobą Amerykańską, a ponadto nie nabywam i taka osoba nie nabywa Akcji na rachunek lub z korzyścią 
dla Osoby Amerykańskiej.  
 
Niniejszym oświadczam i zapewniam we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby, na rzecz której nabywam Akcje, że: 
a) (i) Z wyjątkiem oferowania lub sprzedaży Akcji pod warunkiem zwolnienia z wymogów rejestracji lub w ramach transakcji nieobjętej 
wymogami rejestracji określonymi w przepisach Ustawy o papierach wartościowych (a) emitent Akcji (dalej „Emitent”) nie jest zobowiązany do 
rejestracji przeniesienia Akcji przenoszonych na rzecz Osoby Amerykańskiej oraz (b) Emitent może zażądać od osoby, która zgodnie z 
niniejszym dokumentem nie może być Osobą Amerykańską, ale jest Osobą Amerykańską, by bezzwłocznie dokonała ona przeniesienia Akcji 
w sposób zgodny z ograniczeniami dotyczącymi papierów wartościowych Kategorii 3 zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o 
papierach wartościowych oraz (ii) statut, regulamin lub porównywalny dokument Emitenta może zawierać dodatkowe postanowienia 
ograniczające w szerszym zakresie moje prawa lub prawa takiej osoby dotyczące takich Akcji. 
b) W przypadku prowadzenia przeze mnie lub taką osobę oferty, odsprzedaży, zastawu lub innego przeniesienia Akcji, takie Akcje mogą być 
przedmiotem oferty, odsprzedaży, zastawu lub innego przeniesienia wyłącznie (i) na rzecz Emitenta, (ii) na rzecz podmiotu, który również 
zobowiąże się do przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie (w formie elektronicznej lub w innej formie akceptowanej 
przez Emitenta) i który również nie jest Osobą Amerykańską w ramach transakcji zagranicznej zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie 
Ustawy o papierach wartościowych lub (iii) pod warunkiem rejestracji bądź w ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku rejestracji 
określonego w przepisach Ustawy o papierach wartościowych. 
c) Ja sam i taka osoba zobowiązuje się zawierać transakcje zabezpieczające, których przedmiotem są Akcje, wyłącznie zgodnie z  przepisami 
Ustawy o papierach wartościowych. 
d) Emitent, jego podmioty stowarzyszone i inne osoby mogą opierać się na określonych w niniejszym dokumencie oświadczeniach, 
zapewnieniach i gwarancjach dla potrzeb zwolnienia sprzedaży Akcji z wymogów określonych w przepisach Ustawy o papierach 
wartościowych i prawa papierów wartościowych odpowiednich stanów, a także w innych celach. 
e) Dokonanie zakupu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem, iż Emitent i inne zainteresowane strony mogą opierać się na moich 
oświadczeniach i zgodach określonych w niniejszym dokumencie w postępowaniu administracyjnym lub sądowym bądź też w urzędowym 
postępowaniu wyjaśniającym w zakresie wszystkich kwestii objętych niniejszym dokumentem. 
f) W przypadku dealera domu maklerskiego – mój klient został poinformowany i zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu oraz upoważnił 
mnie do złożenia w jego imieniu zawartych w niniejszym dokumencie oświadczeń, zapewnień, gwarancji i zobowiązań. 
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem informacje zawarte w Części A Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu 
Giełdowego oraz informacje, o których mowa w § 3a i § 14a Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany iż moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Oferty Akcji Oferowanych. 
Dane na formularzu zapisu zostały podane przeze mnie dobrowolnie (dotyczy składających zapis będących osobami fizycznymi oraz osób 
fizycznych reprezentujących składającego zapis). Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby 
przeprowadzenia Oferty 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 
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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, w tym profilowania, oraz na 
potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do złożenia zapisu na Akcje Oferowane. 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. 

Wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową danych osobowych oraz informacji, w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Oferty, w tym w szczególności danych dotyczących rachunku papierów wartościowych oraz innych danych zawartych w 
niniejszym formularzu, podmiotom prowadzącym te rachunki oraz podmiotom uczestniczącym w rozliczeniu i rozrachunku Oferty. 

Zwrot środków z nadpłat nastąpi na rachunek inwestycyjny, z którego został złożony zapis. Przydzielone inwestorowi Akcje Oferowane 
zostaną zdeponowane na rachunku, z którego został złożony zapis. 

Oświadczam, że przekazane dane i oświadczenia są aktualne i zobowiązuję się do informowania o wszelkich ich zmianach. 

JESTEM ŚWIADOMY, ŻE INWESTYCJE W AKCJE, W TYM AKCJE OFEROWANE, WIĄŻĄ SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM 
INWESTYCYJNYM, WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ 

RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ, W TYM 
RYZYKIEM STRATY ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW LUB ICH CZĘŚCI. 

 

  

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

Data, pieczęć i podpis IPOPEMA Securities S.A. 

 


