FORMULARZ ZAPISU DLA OSÓB PRAWNYCH NA OBLIGACJE SERII AA EMITOWANE PRZEZ
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W PAPROCI
Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii AA spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą
w Paproci („Emitent”), o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej („Obligacje”). Obligacje
emitowane są na mocy Uchwały Zarządu nr 6/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii AA.
Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Dokumencie Ofertowym Obligacji oraz niniejszym formularzu
zapisu w związku z prowadzoną ofertą.
Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu mają znaczenie nadane im
w Dokumencie Ofertowym.
Tabela danych
Dane Inwestora
A.

Nazwa:

B.

KRS/RFI/Regon/inny nr rejestrowy:

C.

Adres siedziby:

D.

Adres do korespondencji:

E.

Numer telefonu kontaktowego:

F.

Adres poczty elektronicznej:

G.

Imię:

H.

Nazwisko:

I.

Stanowisko:

J.

Numer PESEL:

K.

Cena zakupu jednej Obligacji:

L.

Liczba Obligacji objętych zapisem:

M.

Całkowita wartość zapisu:

N.

Forma wpłaty na Obligacje:

Przelew/potrącenie wierzytelności
(niepotrzebne skreślić)

O.

Numer rachunku bankowego Emitenta

02 1090 1388 0000 0001 3228 2090

P.

Podmiot prowadzący rachunek bankowy Emitenta

Santander Bank Polska S.A.

Q.

Numer rachunku papierów wartościowych Obligatariusza:

R.

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów
wartościowych Obligatariusza:

S.

Numer rachunku bankowego Obligatariusza:

T.

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek bankowy
Obligatariusza:

Dane osób działających w imieniu Inwestora

Dane dotyczące zapisu
1 000,00 zł

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.
Oświadczenia osoby składającej zapis:
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Dokumentu Ofertowego i jego załączników, w szczególności
Warunków Emisji Obligacji serii AA spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. oraz Statutu spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych
S.A.;
1) Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem nabycia Obligacji jest otrzymanie przez Emitenta prawidłowo
wypełnionego przez Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej jednej Obligacji i
liczby Obligacji, na które Inwestor dokonuje zapisu lub zawarcie umowy w zakresie potrącenia wzajemnych wierzytelności;
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

W przypadku braku zawarcia umowy w zakresie potrącenia wzajemnych wierzytelności zobowiązuję się opłacić Obligacje
zgodnie z terminami wskazanymi w Dokumencie Ofertowym w kwocie wynikającej z Tabeli Danych i akceptuję, że jeżeli nie
wykonam lub wykonam w sposób nienależyty powyższe zobowiązania Obligacje mogą nie zostać mi przydzielone;
Wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji w Ofercie Publicznej niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich
wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym;
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego numeru
rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego;
Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony http://www.drewniane-konstrukcje.pl/ lub pocztą
elektroniczną informacji związanych z emisją Obligacji;
Oświadczam, że jestem świadomy, że Emitent jest jedynym podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczeń z Obligacji;
Oświadczam, iż jestem właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;
Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w Obligacje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono
nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości;
Oświadczam, że nabywając Obligacje podejmuję własne, niezależne decyzje, w oparciu o własne rozeznanie lub porady
własnych doradców, w tym co do tego, czy transakcja jest dla mnie odpowiednia oraz nie kieruje się żadnymi informacjami
przekazanymi mi (ustnie, pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie) przez Emitenta w procesie oferowania Obligacji, co
oznacza, że informacji będących wyjaśnieniami dotyczącymi treści Dokumentu Ofertowego nie uważam za porady
inwestycyjne lub rekomendacje ich nabycia;

10) Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuje fakt, iż Emitent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe
związane z nabyciem Obligacji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Obligacje we
własnym zakresie oceniłem ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Obligacji i akceptuję je;
11) Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta, akceptuje w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem
Obligacji Emitenta;
12) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty obligacji serii AA
spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych
osobowych i ich poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Poinformowano mnie, że
administratorem danych osobowych jest Emitent i jeżeli będzie wymagać tego sytuacją również Sponsorowi emisji, oraz że
przysługuje mi prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania
danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych;
13) Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie informacji z dokonanym przeze mnie zapisem na
Obligacje Pośrednikowi rejestracyjnemu i Sponsorowi emisji;
14) Wyrażam zgodę na zdeponowanie Obligacji na wskazanym przeze mnie w Formularzu Zapisu w Tabeli danych w wierszu Q
numerze rachunku papierów wartościowych;
15) Wyrażam zgodę na przekazywanie Emitentowi przez Sponsora Emisji informacji o ilości Obligacji posiadanych przeze mnie w
Rejestrze Sponsora Emisji;
16) Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania Rachunku Papierów Wartościowych nabywane Obligacje zostaną
zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, a wypłata świadczeń z Obligacji będzie realizowana na Rachunek bankowy;
17) Wskazuję rachunek bankowy z Tabeli danych w wiersz S do wypłaty świadczeń z Obligacji przez Sponsora Emisji w przypadku
zapisania obejmowanych Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji;
18) Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może
wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji;
19) Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz nabycie Obligacji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiejkolwiek umowy,
której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy
państwowej mnie dotyczących;
20) Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje pochodzą z legalnych
źródeł;
21) Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu;
22) Oświadczam, iż (imię, nazwisko, nr PESEL, adres, obywatelstwo);
……………………………………………………………………………………………………………….................................................................
jestem/nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (niepotrzebne skreślić).
Oświadczam, iż (imię, nazwisko, nr PESEL, adres, obywatelstwo);
……………………………………………………………………………………………………………….................................................................
jestem/nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (niepotrzebne skreślić).
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.
2018 poz. 723):
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące
funkcje publiczne, w tym:
●
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
●
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
●
członków organów zarządzających partii politycznych,
●
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których
decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów
apelacyjnych,
●
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
●
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
●
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów
przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których
ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
●
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące
równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów
państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów
rządowej administracji specjalnej;
23) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. jako
administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na obligacje na podstawie klauzuli informacyjnej;
24) Wskazuję następujące dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje (imię, nazwisko, nr PESEL, adres, obywatelstwo);
……………………………………………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….................................................................

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1505 wraz z późniejszymi zmianami, Przypadki, w których ustalenie beneficjenta rzeczywistego nie jest konieczne: 1) Klient
jest spółką notowaną na giełdzie w kraju należącym do Unii Europejskiej, 2) Klient jest podmiotem świadczącym usługi
finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego (nie dotyczy kantorów i
podmiotów dokonujących przekazów pieniężnych), 3) Klient jest organem administracji rządowej, organem samorządu
terytorialnego lub organem egzekucyjnym, 4) Klient nie posiada żadnego beneficjenta rzeczywistego będącego osobą
fizyczną, który jest właścicielem osoby prawnej lub sprawuje kontrolę nad klientem lub posiada ponad 25% udziałów lub akcji
lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników klienta.
25) Załączam dokumenty potwierdzające status prawny Inwestora oraz stwierdzające, że osoby podpisujące niniejszy formularz
zapisu są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Inwestora.
Klauzula informacyjna:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: administrator, Spółka). Z
administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl, we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane przetwarzane są w celu:
● wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
● wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
● na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
związanych z obsługą procesu zapisu na obligacje w ramach oferty publicznej obligacji. Administrator będzie przetwarzał Twoje
dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez
przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec
administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia oferty publicznej obligacji i rejestracji obligacji w KDPW,
● dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
● marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Spółkę,
● wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce.
W celu należytej obsługi procesu zapisu na obligacje administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:
● osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww.
danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
● podmiotom, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do realizacji oferty publicznej obligacji lub rejestracji
obligacji w KDPW,
● osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do
żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.
● pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym administrator powierzył
przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym
momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator
przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu
na obligacje oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem obligacji Spółki.
Miejscowość, data i podpis Inwestora

