Załącznik nr 1: Formularz zapisu na Akcje Serii G
Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje Serii G spółki Zakłady Odzieżowe BYTOM SA Podstawą prawną emisji jest Uchwała
nr 16/06/06 WZA z dnia 19 czerwca 2006 r. Emisja obejmuje do 988.056 akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości
nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), oferowanych dotychczasowym akcjonariuszom w ramach wykonania prawa poboru. Cena
emisyjna Akcji Serii G jest równa 10,00 zł za każdą akcję. Akcje Serii G są oferowane w ofercie publicznej, na warunkach
określonych w Prospekcie emisyjnym.
1. Imię i nazwisko/firma:......................................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania/siedziba: .........................................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji/telefon: .........................................................................................................................
4. Status dewizowy:
rezydent
nierezydent
5. Rezydent:
osoba fizyczna – seria i numer dowodu osobistego lub paszportu i numer PESEL/osoba prawna – numer KRS, numer REGON (lub inny
numer identyfikacyjny):
.............................................................................................................................................................................................
6. Nierezydent:
osoba fizyczna – seria i numer paszportu/osoba prawna – numer właściwego rejestru dla kraju zarejestrowania:
.............................................................................................................................................................................................
7. Typ zapisu:
podstawowy
dodatkowy
8. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu (dotyczy tylko zapisów podstawowych):
.............................................................................................................................................................................................
(słownie: ............................................................................................................................................................................)
9. Liczba akcji objętych zapisem: .................................................................................................................................
(słownie: ............................................................................................................................................................................)
10. Kwota wpłaty na akcje: ...........................................................................................................................................
(słownie: ...........................................................................................................................................................................)
11. Forma wpłaty na akcje: gotówka
przelew
12. Forma zwrotu wpłaty w przypadku nadpłaty lub niedojścia emisji Akcji Serii G do skutku (dotyczy wyłącznie zapisów z rachunku
sponsora emisji i banków depozytariuszy; w pozostałych wypadkach zwrot środków nastąpi na rachunek inwestycyjny w domu
maklerskim przyjmującym zapis):
gotówką do odbioru w domu maklerskim przyjmującym zapis
przelewem na rachunek osoby składającej zapis:
............................................................................................................................................................
przelewem na rachunek inwestycyjny w domu maklerskim (nazwa) ……………………….. nr rachunku ……………………..
nr rachunku bankowego domu maklerskiego ...........................................................................................................................................................
Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.
Oświadczenia osoby składającej zapis:
- Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu spółki Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. i akceptuję jego treść.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Prospektu emisyjnego Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. i akceptuję warunki publicznej
subskrypcji Akcji Serii G. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii G zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Prospekcie.
- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii G.
............................................................................................
data i podpis osoby składającej zapis
Adres Punktu Obsługi Klientów przyjmującego zapis:

...........................................................................................
data, pieczęć POK i podpis przyjmującego zapis

Załącznik nr 2: Dyspozycja deponowania Akcji Serii G
Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
(dotyczy wyłącznie zapisu z rachunku sponsora emisji)
1.

Imię i nazwisko/firma:

.......................................................................................................................................................
2.

Adres zamieszkania/siedziba:

.......................................................................................................................................................
3.

Adres do korespondencji/telefon:

.......................................................................................................................................................
4. Status dewizowy:
rezydent
nierezydent
Rezydent:
osoba fizyczna – seria i numer dowodu osobistego lub paszportu i numer PESEL/osoba prawna – numer KRS,
numer REGON (lub inny numer identyfikacyjny):
.......................................................................................................................................................
Nierezydent:
osoba fizyczna – seria i numer paszportu/osoba prawna – numer właściwego rejestru dla kraju
zarejestrowania:
.......................................................................................................................................................
Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych numer ......................................
prowadzonym w ..........................................................................................................................
(nazwa Domu Maklerskiego lub Banku Depozytariusza)

na rzecz .......................................................................................................................................
wszystkich przydzielonych Akcji Serii G Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania na piśmie Punktu Obsługi Klientów,
w którym dokonałem zapisu na Akcje Serii G Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. o wszelkich zmianach
dotyczących wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek.
Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.

.......................................................................
data i podpis osoby składającej dyspozycję
dyspozycję

.......................................................................
data, pieczęć POK i podpis przyjmującego

Załącznik nr 3: Lista POK KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
przyjmujących zapisy na Akcje Serii G
Miasto
Białystok
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Konstancin- Jeziorna
Koszalin
Kraków
Łódź
Poznań
Radom
Rzeszów
Sokołów Podlaski
Szczecin
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław

Ulica/aleja, numer
ul. Mickiewicza 50
ul. Grunwaldzka 135
ul. Zwycięstwa 31
ul. Szafranka 2-4
Al. Wojska Polskiego 3
ul. Zwycięstwa 20/24
ul. Królewska 63
ul. Zgierska 42a
al. Niepodległości 22
ul. Żeromskiego 41
ul. Grunwaldzka 38
ul. Długa 25
ul. J. Matejki 8
ul. Chmielna 85/87
ul. Kasprzaka 22
ul. Kondratowicza 35
Pl. Powstańców Warszawy 2
ul. Różana 8/10
ul. Ofiar Oświęcimskich 19

Kod pocztowy
15-232
80-264
44-100
40-025
05-520
75-035
30-081
91-059
61-714
26-600
35-068
08-300
71-615
00-805
01-211
03-285
00-030
02-548
50-069

