
Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania 

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu 

 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SIMPLE DAY S.A. 

W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW 

DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Niniejszy dokument stanowi nieodwołalną ofertę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Simple Day S.A. z siedzibą w Piasecznie  
(„Emitent”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez Emitenta w ramach Oferty Publicznej („Akcje”), przeznaczonych do objęcia na 
warunkach określonych w opublikowanym Memorandum Informacyjnym związanym z Ofertą Publiczną („Memorandum”) oraz niniejszym formularzu 
zapisu. Zapis na Akcje obejmuje maksymalną liczbę Akcji, które zamierza objąć osoba składająca zapis. Osoba składająca zapis wyraża zgodę na 
objęcie wszystkich Akcji określonych w zapisie, jak również na objęcie Akcji w liczbie mniejszej niż określona niniejszym zapisem, zgodnie z 
proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Memorandum. 

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Firma Inwestycyjna”).  

Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz informacją o ostatecznej Cenie Akcji i liczbie Akcji 
oferowanych w poszczególnych transzach jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Akcjach oraz o Ofercie 
Publicznej. Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej 
dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.simpleday.pl i Firmy Inwestycyjnej www.dminc.pl. Wszelkie definicje pisane wielką literą, a 
niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu, mają znaczenie nadane im w Memorandum. 

Dane Inwestora 

A. Nazwa:  

B. Towarzystwo (w przypadku funduszu inwestycyjnego):  

C. KRS / RFI / inny nr rejestrowy  

D. Status dewizowy: rezydent                    nierezydent 

E. NIP:  

F. Adres siedziby:  

G. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):  

H. Adres poczty elektronicznej:  

I. Numer telefonu kontaktowego:  

Dane osób działających w imieniu Inwestora 

J. Imię i Nazwisko:   

K. Stanowisko / funkcja:   

L. PESEL:   

M. Numer i seria dowodu osobistego:   

N. Adres poczty elektronicznej:   

Dane dotyczące zapisu na Akcje 

O. Cena jednej Akcji: 13,50 PLN  

P. Liczba Akcji objętych zapisem:  

Q. Całkowita wartość zapisu:  

R. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na Akcje oraz 
podmiot prowadzący rachunek: 

28 1240 6524 1111 0010 6953 7005  Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

S. Właściciel rachunku bankowego: Dom Maklerski INC S.A. 

T. Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu całości albo 
części środków wpłaconych na Akcje)*: 

 

U. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na którym 
zdeponowane zostaną Akcje po rejestracji w KDPW)*: 

 

V. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów 
wartościowych*: 

 

* Brak wskazania przedmiotowych danych nie skutkuje nieważnością zapisu, jednak wymagają one uzupełnienia przez Inwestora przed dokonaniem przydziału Akcji 

 

Uwaga: 



Konsekwencją braku określenia lub 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 Inwestora składającego zapis: 

a. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum Informacyjnego i jego załączników oraz warunki Oferty Publicznej; 

b. Wyrażam zgodę na brzmienie statutu Emitenta; 

c. Wyrażam zgodę na objęcie wszystkich Akcji objętych niniejszym zapisem, na zasadach określonych w Memorandum; 

d. Zrzekam się prawa do odwołania oferty objęcia Akcji zawartej w niniejszym zapisie. Zapis jest nieodwołalny; 

e. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem objęcia Akcji jest otrzymanie przez Firmę Inwestycyjną prawidłowo wypełnionego przez 

Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie na właściwy rachunek bankowy, zgodnie z zasadami przyjętym w Memorandum, kwoty stanowiącej iloczyn 

ceny jednej Akcji i liczby Akcji, na które Inwestor dokonuje zapisu;  

f. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Firmy Inwestycyjnej o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w zapisie numeru rachunku 

papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego; 

g. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony www.dminc.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych z Ofertą Publiczną; 

h. Oświadczam, iż jestem właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;     

i. Oświadczam, że mam pełną wiedzę co do tego, że  wszelkie informacje dotyczące Akcji, które mogą być podstawą podjęcia decyzji o złożeniu zapisu 

na Akcje, znajdują się wyłącznie w udostępnionym mi Memorandum Informacyjnym;    

j. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż ani Firma Inwestycyjna ani Emitent nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe 

związane z objęciem Akcji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Akcje we własnym zakresie oceniłem ryzyko 

prawne i podatkowe związane z objęciem tych Akcji i akceptuję je; 

k. Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta i akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z objęciem Akcji.  

l. Oświadczam, że jako osobę działającą w imieniu Inwestora poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu w przetwarzane dane osobowe, 

ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych; 

m. Oświadczam, że jako osobę działającą w imieniu Inwestora poinformowano mnie, że administratorem moich danych osobowych jest Emitent, który 

powierzył przetwarzanie danych osobowych Firmie Inwestycyjnej, innym podmiotom i instytucjom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty 

Publicznej, rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem 

na moim indywidualnym rachunku papierów wartościowych, na co wyrażam zgodę oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i 

przetwarzania moich danych osobowych; 

n. Wyrażam zgodę na zdeponowanie Akcji na wskazanym przeze mnie w formularzu zapisu rachunku papierów wartościowych;  

o. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje, zostaną one zapisane 

w Rejestrze Sponsora Emisji; 

p. Oświadczam, że Inwestor jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w 

Ofercie Publicznej; 

q. Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz objęcie Akcji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiejkolwiek umowy, której Inwestor jest stroną, 

prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;  

r. Oświadczam, iż wszelkie środki, które Inwestor zamierza zainwestować w opłacenie Akcji pochodzą z legalnych źródeł;   

s. Jako osoba działająca w imieniu Inwestora wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta jako administratora danych 

osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na Akcje na podstawie klauzuli informacyjnej. 

 

 

 
 W imieniu Inwestora składającego zapis  

 

Miejscowość: 

 

 

 

Data: 

 

 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 
 



Administratorem danych osobowych osoby działającej w imieniu Inwestora jest Emitent („Administrator”). 
 
Z Administratorami można się skontaktować mailowo pod adresem e-mail biuro@simpleday.pl 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 Ofertą Publiczną. 
 
Administrator będzie przetwarzał 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. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

- przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, rejestracji w rejestrze akcjonariuszy powadzonym dla 
Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na rachunku papierów wartościowych Inwestora, 

- dostarczania informacji o Emitencie za pośrednictwem komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,  
- marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Emitenta, 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Emitencie. 

 
W celu należytej obsługi procesu Oferty Publicznej Akcji, Administrator ma prawo do przekazywania 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 przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta, rejestracji w rejestrze akcjonariuszy powadzonym dla Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 
S.A. i zarazem na rachunku papierów wartościowych Inwestora, 

- 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 danych osobowych. 
 
Przysługuje Pani/Panu 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 zgoda. Przysługuje Pani/Panu 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. 
 
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 danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu objęcia Akcji oraz czynności związanych z objęciem i posiadaniem Akcji. 


