
 

............................................................................................................ ............................ , dn. ...-...-2013  
dane adresowe podmiotu przyjmującego zapis i wpłaty na akcje  

 
Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spół ki 

Polski Holding Nieruchomo ści S.A.  
przeznaczony dla INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH   

nr ………..…...  
 

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu przez Inwestorów Indywidualnych na akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 1 PLN każda („Akcje Oferowane ”) spółki Polski Holding Nieruchomo ści S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka ”). Akcje Oferowane 
oferowane są w drodze oferty publicznej na terytorium Polski przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Akcjonariusz Sprzedaj ący”), na 
warunkach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 stycznia 2013 roku wraz z 
aneksami i komunikatami aktualizacyjnymi („Prospekt ”) oraz w niniejszym formularzu zapisu. 
 
Terminy pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 
 
1. Nazwisko i imię:    ............................................................................................................................ 
2. Numer rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnego):................................................................................................ 
3. Adres zamieszkania:  ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................................................... 
4. Obywatelstwo: ……………………………………………………………………………………. 
5. W przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL, data urodzenia / w przypadku nierezydentów: seria i numer 

paszportu, data urodzenia:  ............................................................................................................................ 
6. W imieniu Inwestora Indywidualnego zapis złożył: 

− nazwisko i imię:  ............................................................................................................................ 
w przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru 
PESEL / w przypadku nierezydentów: seria i numer paszportu, data urodzenia: 
..........................................................................................................................................................  
7. Liczba Akcji Oferowanych, na które składany jest zapis:    ............ sztuk 
8. Cena (cena maksymalna) jednej Akcji Oferowanej:     ............ zł 
9. Kwota wpłaty na Akcje Oferowane (bez uwzględnienia ewentualnej prowizji maklerskiej): ............ zł 
10. Zwrot wpłaconej kwoty lub jej części nastąpi na rachunek pieniężny prowadzony do rachunku papierów wartościowych (rachunku 

inwestycyjnego), z którego został złożony zapis. 
11. Dyspozycja deponowania Akcji Oferowanych: 

Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie przydzielonych Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych (rachunku 
inwestycyjnym) wskazanym w pkt. 2 prowadzonym przez:...................................................................................................................... 
 

kod podmiotu (w KDPW)    
Identyfikator konta podmiotowego 

  
  

    
Uwaga: Inwestor Indywidualny może złożyć tylko jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego 
Inwestora Indywidualnego, nie może być mniejsza niż 1 (jedna) ani większa niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset) Akcji Oferowanych. Zapis opiewający 
na większą liczbę niż 1.500 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 1.500 Akcji Oferowanych. Zapis złożony na mniej Akcji 
Oferowanych niż 1 (jedna). Akcja Oferowana będzie uznawany za nieważny. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż 
jednego zapisu, na różną liczbę Akcji Oferowanych zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Oferowanych. 
W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu na jednakową liczbę Akcji Oferowanych zostanie uwzględniony 
tylko jeden zapis – o przyjęciu konkretnego zapisu zdecyduje losowanie. Pozostałe zapisy złożone przez danego Inwestora Indywidualnego będą 
uznawane za nieważne, a sporządzone na ich podstawie zlecenia zostaną unieważnione. 
Brak wskazania w formularzu zapisu numeru PESEL albo numeru paszportu bądź podanie nieprawdziwych bądź nieprawidłowych informacji, w 
tym numeru PESEL albo numeru paszportu, spowoduje nieważność zapisu.  
Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów 
Indywidualnych w związku ze składaniem zapisów na Akcje Oferowane. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych 
inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Wszelkie konsekwencje 
wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor. 
Niniejszy formularz zapisu składany jest w trzech egzemplarzach, po jednym dla subskrybenta, firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis oraz 
Akcjonariusza Sprzedającego. 
 

Oświadczenie Inwestora Indywidualnego  
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że: 
1. Zapoznałem(am) się z treścią Prospektu, aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz akceptuję warunki oferty publicznej Akcji 

Oferowanych. 
2. Akceptuję zasady przydziału Akcji Oferowanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, 

aneksach i komunikatach aktualizujących do Prospektu. 
3. Niniejszym składam dyspozycję dokonania blokady Akcji Oferowanych w liczbie Akcji Oferowanych zapisanych na moim rachunku papierów 

wartościowych (rachunku inwestycyjnym) w związku ze złożeniem przeze mnie zapisu w ramach oferty publicznej Akcji Oferowanych od momentu 
zapisania tych Akcji Oferowanych na należącym do mnie rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym) do godziny 9:00 czasu 
warszawskiego w dniu 12 lutego 2013 roku lub w innym terminie wynikającym z aneksu lub komunikatu aktualizującego do Prospektu. 

4. Niniejszym udzielam pełnomocnictwa _________________________________________(nazwa podmiotu przyjmującego zapis) do niezwłocznego 
dokonania, zgodnie z instrukcją Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w 
Warszawie pełniącego rolę Oferującego, zwrotnego przeniesienia Akcji Oferowanych w liczbie Akcji Oferowanych zapisanych na moim rachunku 
papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym) w związku ze złożeniem przeze mnie zapisu w ramach oferty publicznej Akcji Oferowanych, w 
przypadku odstąpienia od przeprowadzania sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty przez Akcjonariusza Sprzedającego w okresie po złożeniu 
zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW, a godziną 9.00 czasu warszawskiego w dniu 12 
lutego 2013 roku tj. terminem rozpoczęcia wystawiania pierwszych instrukcji rozliczeniowych lub przelewów celem przeniesienia Akcji Oferowanych na 
rachunki papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych lub innym terminem wynikającym z aneksu lub komunikatu aktualizującego do 
Prospektu. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oferującego, podmiot przyjmujący niniejszy zapis, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 
Akcjonariusza Sprzedającego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych; przyjmuję do 
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczam, że dane na formularzu zapisu zostały 
podane przeze mnie dobrowolnie. 

6. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie 
zapisem na Akcje Oferowane (w tym danych osobowych) Oferującemu, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Akcjonariuszowi 
Sprzedającemu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Akcji Oferowanych oraz upoważniam te podmioty do otrzymania i przetwarzania tych 
danych i informacji.  

7. Upoważniam firmę inwestycyjną, w której składam zapis do przekazywania Oferującemu, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 
Akcjonariuszowi Sprzedającemu informacji o złożonym przeze mnie zapisie na Akcje Oferowanych oraz danych osobowych w celu weryfikacji 
prawidłowości i liczby złożonych zapisów. 

8. Upoważniam firmę inwestycyjną, w której składam zapis na Akcje Oferowanych, do złożenia zlecenia kupna Akcji Oferowanych w moim imieniu. 
9. Składając ten zapis, oświadczam, że nie zapisuję się na Akcje Oferowanych 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 (a) nie znajduję się na terytorium Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiejkolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zapisuję się na akcje w 
ramach "transakcji zagranicznej" (ang. "offshore transaction") jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S. 

 
 ........................................................................................... ................................................................................ 
 (podpis inwestora / osoby składającej zapis w imieniu inwestora) (podpis i pieczęć przyjmującego zapis i wpłaty na akcje) 
 

    
    


