FORMULARZ ZAPISU
na akcje imienne serii J spółki MARIE ZÉLIE S.A.
z siedzibą w Gdańsku
Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje imienne serii J, spółki pod firmą MARIE ZÉLIE S.A. z
siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ulicy Lęborskiej 3 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677398, posiadającej numer NIP 5842760286, o kapitale
zakładowym w wysokości 134.601,00 zł (zwanej dalej „Spółką"). Akcje będące przedmiotem zapisu zostały
wyemitowane na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 czerwca 2020 r.,
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki.
Na podstawie ogłoszenia do zapisywania się na akcje Spółki oraz dokumentu informacyjnego, Subskrybent
oświadcza niniejszym, że składa zapis na akcje serii J Spółki i:
1)
2)

3)

4)

zamierza objąć w drodze subskrypcji otwartej wskazaną przez siebie liczbę akcji imiennych Spółki,
serii J, tj.:………………………………
dokonał wpłaty z tytułu subskrybowania akcji Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości
akcji wskazanej w punkcie 1. powyżej oraz ceny emisyjnej jednej akcji w wysokości 199,00 zł (sto
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00 groszy), tj. wpłaty w wysokości: ……………………………………………..
wyraża zgodę na treść statutu Spółki, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
z dnia 18 maja 2017 r., numer 95/2017 (5232) i zmieniony na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zaprotokołowanych przez notariusz Aleksandrę Bukowską w dniach: 8 czerwca 2017
r. (Rep. A 1250/2017), 7 lipca 2017 r. (Rep. A 1462/2017) oraz 2 lutego 2018 r. (Rep. A 201/2018), 29
czerwca 2018 r. (Rep. A. 1354/2018), 25 maja 2018, sprostowany aktem notarialnym z dnia 29 maja
2018 r. (Rep. A. 1076/2018), 19 listopada 2018 r. (Rep. A. 2701/2018), 30 kwietnia 2019 r. (Rep. A.
1176/2019), 10 grudnia 2018 r. (Rep. A. 2877/2018), 20 maja 2019 r. (Rep. A 1266/2019), 28
czerwca 2019 (Rep. A 1748/2019) sprostowany aktem notarialnym z dnia 4 lipca 2019 r. (Rep. A
1852/2019), 16 lipca 2019 r. (Rep. A 1864/2019), z dnia 12 grudnia 2019 r. (Rep. A 3701/2019), z
dnia 15 października 2019 r. (Rep. A 2878/2019) sprostowany aktem notarialnym z dnia 3 marca
2019 r. (Rep. A 810/2020) i dnia 12 marca 2020 r. (Rep. A 920/2020), a jego treść oraz zmiany, które
dotychczas nie zostały zarejestrowane, zostały opisane w ogłoszeniu do zapisywania się na akcje oraz
zamieszczone na stronie www.akcjonariat.mariezelie.com.
Forma zwrotu wpłaty w przypadku nadpłaty lub niedojścia emisji akcji serii J do skutku:
……………………………………………………………………………………….
Dane Subskrybenta:

Imię i nazwisko:
_______________________________________
Adres zamieszkania:
_______________________________________
Adres do korespondencji
_______________________________________
e-mail
_______________________________________
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka.

Spółka:

Subskrybent:

