ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII H LETUS CAPITAL S.A.
Numer dowodu subskrypcji: ............................................
Firma inwestycyjna przyjmująca zapis (nazwa i adres): .....................................................................

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje serii H Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach (Akcje), oferowane w ofercie
publicznej w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa poboru. Podstawą prawną emisji akcji serii H jest uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Letus Capital S.A. z dnia 4 września 2015 r. Akcje serii H są
akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przeznaczonymi do objęcia na warunkach określonych
w memorandum informacyjnym spółki Letus Capital S.A., opublikowanym 6 października 2015 r. na stronie internetowej
Emitenta: www. letuscap.com oraz w niniejszym formularzu zapisu.
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Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): .....................................................................................................................
Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):
Kod: .......-............. Miejscowość: ...........................................................................................................................................
Ulica: ................................................................ Numer domu / mieszkania: ............................ .............................................
Osoby krajowe: nr dowodu osobistego, PESEL lub REGON (lub inny numer identyfikacyjny):
............................................................................................................................. ....................................................................
Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): ............................................................................... .....................................
Adres e-mail: ..........................................................................................................................................................................
Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych:
................................................................................................................................................................................... ..............
Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej / dane pełnomocnika działającego w imieniu osoby
fizycznej: ............................................................................................................................. ...................................................
Liczba praw poboru posiadanych w chwili składania zapisu:
................................................................................................................................................ .................................................
Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu:
........................................................................................................................................................ ........................................
Liczba subskrybowanych Akcji serii H: .....................................................................................................................
(słownie:.................................................................................................................... .............................................................)
Cena emisyjna jednej Akcji serii H: 0,10 zł
Kwota wpłaty na Akcje serii H: ……......................................................................................................................... . zł
(słownie:.......................................................................................................................................................................... .......)
Forma wpłaty na Akcje Oferowane: ......................................................................................... ......................................
Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku*:
 gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy
 przelewem na rachunek: właściciel rachunku .................................................................................. ................................
rachunek w ........................................ nr rachunku ...............................................................................................................
inne:........................................................................................................................ ............................................................

15. Biuro maklerskie, kod biura maklerskiego i nr rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru:
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ..............................
16. Jestem zainteresowany nabyciem Akcji serii H nieobjętych w drodze zapisów podstawowych i dodatkowych*.
 Tak*
 Nie*
17.  Zapis Podstawowy*  Zapis Dodatkowy*

 Zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu*

18. Akcje Oferowane serii H zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego wykonane zostanie prawo
poboru (w przypadku Zapisu Podstawowego i Dodatkowego).

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty
bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub
odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi
inwestor.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI (W PRZYPADKU ZAPISÓW SKŁADANYCH W ODPOWIEDZI NA
ZAPROSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI)

Proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych nr ………………………………………………………..
prowadzonym przez (należy podać nazwę podmiotu prowadzącego rachunek) ………………………………………………...
wszystkich przydzielonych mi Oferowanych Akcji
Oświadczenie osoby składającej zapis: Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Memorandum
spółki Letus Capital S.A., akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji, jest mi znana treść Statutu Letus Capital S.A.
i wyrażam zgodę na jego brzmienie oraz na przystąpienie do spółki. Zgadzam się na przydzielenie lub nie przydzielenie mi
Akcji zgodnie z warunkami zawartymi w Memorandum oraz niniejszym formularzu zapisu. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii H.

______________________________________

_____________________________________

Data i podpis Inwestora/Osoby składającej zapis w imieniu
Inwestora

Data przyjęcia zapisu

* właściwe pole odznaczyć X

oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis

