FORMULARZ ZAPISU
na akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki CIELEŚNICA S.A.
z siedzibą w Cieleśnicy
Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje zwykłe, na okaziciela, serii F spółki pod firmą
Cieleśnica Spółka Akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746994, NIP: 5372643441
(dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 1 zł każda oraz o wartości emisyjnej 4,00 zł każda,
przeznaczonych do objęcia na warunkach określonych w ogłoszeniu o ofercie objęcia akcji serii F
Spółki. Akcje będące przedmiotem zapisu zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.05.2020 r. o podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji serii F w ramach subskrypcji otwartej (dalej: „Akcje
Serii F”) oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.05.2020 r. w
sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F, oraz na podstawie
ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje Spółki, opublikowanego w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym 10 lipca 2020 roku, Subskrybent oświadcza niniejszym, że:
1. zamierza objąć w drodze subskrypcji otwartej wskazaną przez siebie liczbę akcji Spółki serii F
na okaziciela, zwykłych, nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda
tj.______________________ Akcji serii F.
2. dokonał wpłaty z tytułu subskrybowania akcji Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi
liczby akcji wskazanej w punkcie 1. powyżej oraz ceny emisyjnej jednej akcji w wysokości
4,00 zł (słownie: cztery złote i 00/100), tj. wpłaty w wysokości: ______________________.
3. wyraża zgodę na treść statutu Spółki z dnia 22 marca 2018 roku, sporządzonego przed
notariuszem Janem Romanowskim za rep. A nr 1314/2018, wraz z kolejnymi zmianami: tj.
Statutu zmienionego w zakresie § 4 ust. 2 w dniu 6 czerwca 2018 roku przed notariuszem
Janem Romanowskim, za rep. A nr 2503/2018, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym numer 219/2018 (5607) z dnia 13 listopada 2018 r. pod pozycją 980992,
zmienionego następnie w zakresie § 4 ust. 1 na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,
zaprotokołowanej przez notariusza Natalię Siennicką za Rep A nr 2744/2018 w dniu 15
października 2018 roku, a także zmienionego poprzez dodanie w § 3 ust. 1 podpunktów od 9
d o 1 7 , na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 11 kwietnia 2019 roku,
zaprotokołowanej przez notariusza Natalię Siennicką za rep A nr 1194/2019. Następnie w
dniu 14 sierpnia 2019 roku przed notariusz Natalią Siennicką dokonano zmiany § 4 ust. 1
Statutu Spółki, zaś w dniu 22 listopada 2019 roku przed tą samą notariusz, oświadczeniem
zarządu Spółki sporządzonym w formie aktu notarialnego za rep. A nr 4446/2019, w trybie art.
310 § 2 KSH dokonano zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2020 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany Statutu
Spółki w zakresie § 4 ust. 1 Statutu Spółki, zaprotokołowaną przez notariusz Natalię Siennicką
notariusza w Białej Podlaskiej za rep. A nr 2022/2020.
4. w przypadku konieczności zwrotu nadpłaty lub niedojścia emisji Akcji serii F do skutku wnosi o
dokonanie zwrotu poprzez przelew na rachunek bankowy o numerze:
____________________________________________________________________
Dane Subskrybenta:
Imię i nazwisko/nazwa pełna osoby prawnej: _____________________________________
Adres zamieszkania/adres i siedziba osoby prawnej:________________________________
Adres do doręczeń: __________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________________
Numer PESEL/numer KRS: _____________________________________________
(w przypadku podmiotów zagranicznych numer paszportu/numer we właściwym rejestrze)
Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej:
Imię i nazwisko: ____________________________________________________
Numer PESEL/numer paszportu: _______________________________________
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka.
Spółka:

Subskrybent:

