FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII K CODEADDICT S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Niniejszy dokument stanowi nieodwołalną ofertę nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Codeaddict S.A. z siedzibą w
Poznaniu („Spółka”), o wartości nominalnej 0,50 zł każda, emitowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie uchwały nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 roku („Akcje”), przeznaczonych do nabycia 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 nabyć osoba składająca zapis. Osoba
składająca zapis wyraża zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej
niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum.
Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Spółce, Akcjach oraz o Ofercie Publicznej. Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i
komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki
https://codeaddict.io/ofertapubliczna i Firmy Inwestycyjnej www.dminc.pl. Wszelkie definicje pisane wielką literą, a
niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu, mają znaczenie nadane im w Memorandum.
Akcje serii K, na które złożono zapisy w wykonaniu Prawa Poboru lub zapisy dodatkowe zostaną zdeponowane na rachunku
papierów wartościowych, na którym były zarejestrowane Prawa Poboru stanowiące podstawę zapisu.
Akcje serii K, na które złożono zapisy na podstawie zaproszenia Zarządu zostaną zdeponowane na rachunku papierów
wartościowych, podanym przez Inwestora w niniejszym Formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji.

Dane Inwestora
A.

Imię:

B.

Nazwisko:

C.

Seria, numer, data wydania dowodu osobistego /
paszportu:

D.

Status dewizowy:

E.

PESEL:

F.

Osoby zagraniczne: numer paszportu:

G.

Adres poczty elektronicznej:

H.

Telefon kontaktowy:

rezydent

nierezydent

Adres zamieszkania Inwestora
I.

Ulica / nr domu / nr lokalu:

J.

Kod pocztowy:

K.

Miejscowość:

L.

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):
Dane pełnomocnika Inwestora (jeżeli występuje)

M.

Imię:

N.

Nazwisko:

O.

Numer PESEL:

P.

Imię:

Q.

Nazwisko:

R.

Numer PESEL:
Dane dotyczące zapisu

S.

Cena emisyjna Akcji serii K:

1,80 zł (jeden złotych osiemdziesiąt groszy)

T.

Typ zapisu (proszę wypełnić właściwe):

-----------------------------------------------------------------------------

a)

b)
c)

Zapis na podstawie posiadanych praw poboru (z
uwzględnieniem, że każde dwa jednostkowe prawa
poboru uprawniają do objęcia jednej Akcji Serii K):
Zapis dodatkowy (proszę wskazać ilość akcji, które
mają być przedmiotem zapisu dodatkowego):
Zapis na podstawie zaproszenia Zarządu do objęcia
Akcji Serii K (proszę wskazać ilość akcji, które mają
być przedmiotem zapisu na podstawie zaproszenie
Zarządu):

U.

Łączna liczba subskrybowanych Akcji serii K:

V.

Całkowita wartość zapisu (kwota wpłaty na Akcje serii K):

W.

Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo
poboru:
Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu
całości albo części środków wpłaconych na Akcje):

X.

Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania
zapisów i wpłat na Akcje Serii K:
Z.
Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na
którym zdeponowane zostaną Akcje po rejestracji w
KDPW) (proszę wskazać wyłącznie w przypadku
składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu):
AA. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów
wartościowych (proszę wskazać wyłącznie w przypadku
składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu):
BB. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na
Akcje oraz podmiot prowadzący rachunek (wyłącznie dla
osób składających zapis na podstawie zaproszenia
Zarządu):
CC. Właściciel rachunku bankowego (wyłącznie dla osób
składających zapis na podstawie zaproszenia Zarządu):

……………….…(słownie……………..………..…)
……………….…(słownie……………..………..…)

……………….…(słownie……………..………..…)

Y.

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

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 osoby składającej zapis:
a.
b.
c.
d.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum i jego załączników oraz warunki Oferty
Publicznej;
Wyrażam zgodę na brzmienie statutu Spółki;
Wyrażam zgodę na przydzielenie lub nieprzydzielenie wszystkich Akcji objętych niniejszym zapisem, jak również na
przydzielenie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum;
Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji Serii K na rachunku wskazanym w formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji
Serii K (w przypadku objęcia Akcji Serii K w drodze zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej
ich liczby może nastąpić w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Memorandum.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Emitent jest
Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie
niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaną Ofertą Akcji Serii K (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora
danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty Akcji Serii K (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c

RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
danych; (4) prawo do przenoszenia danych; (5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa
jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. (6) prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane
osobowe mogą zostać przekazane i przetwarzane przez Podmiot Pośredniczący oraz inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których
rachunkach zostaną zapisane Akcje Serii K oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji.
Administrator danych 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 danych i jakie
mogą być podnoszone wobec Administratora Danych.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:…………………………………………………..

Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis:…………………………………...

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI
(w przypadku zapisów składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta)

Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji Serii K przydzielonych w wyniku złożenia
zapisu w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta na rachunku inwestycyjnym o numerze
………………………………………
prowadzonym
przez:
…………………………………………………….

Miejsce i data złożenia dyspozycji ………………………………….

………………………………………..
Podpis składającego dyspozycję

………………………………………
Podpis i pieczęć przyjmującego

