FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA
KLIENTA BĘDĄCEGO INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ
Niniejszy formularz stanowi przyjęcie propozycji nabycia obligacji serii AA spółki Marvipol Development S.A. („Obligacje”).
Wszelkie terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji.
DANE KLIENTA
ID Klienta (wypełnia NS)
Nazwa
Numer KRS lub innego rejestru

Nazwa rejestru

NIP

REGON (jeśli posiada)

Adres e-mail

Status dewizowy

rezydent

Kod pocztowy

Numer domu

Numer mieszkania

Miejscowość

Kraj

nierezydent

Adres siedziby (z wyciągu z odpowiedniego rejestru):
Ulica

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
Ulica
Kod pocztowy

Numer domu

Miejscowość

Kraj

Numer mieszkania

Urząd Skarbowy:
Pełna nazwa Urzędu Skarbowego
DANE OSOBY FIZYCZNEJ REPREZENTUJĄCEJ KLIENTA PRZY SKŁADANIU ZAPISU
Reprezentant 1

Reprezentant 2

Imię
Nazwisko
PESEL/Data urodzenia
Adres e-mail
Obywatelstwo
Państwo urodzenia
Dokument tożsamości:
Typ
Numer i seria
Kraj wydania
Data ważności
ZAPIS NA OBLIGACJE
Liczba Obligacji, na które składany jest zapis
Słownie
Cena jednostkowa (cena emisyjna/sprzedaży)
Słownie
Kwota prowizji maklerskiej ([•]%)
Słownie
Łączna kwota wpłaty na Obligacje
Słownie
Termin ważności zapisu

Zapis jest ważny do dnia dokonania przydziału Obligacji tj. 2020-03-18 lub innej daty w przypadku zmiany harmonogramu emisji

WPŁATA NA OBLIGACJE
Przelew na rachunek bankowy Noble Securities S.A. o numerze 06 1560 0013 2367 1860 9064 0001
W przypadku przelewu na rachunek bankowy w tytule przelewu należy podać następujący kod:
obciążenie rachunku pieniężnego służącego do obsługi należącego do Klienta rachunku papierów
wartościowych prowadzonego przez Noble Securities S.A o numerze
Parafa Klienta
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WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI
W przypadku, gdy w dniu wypłaty świadczeń z Obligacji Obligacje nie będą zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, wskazanym w polu
„DEPONOWANIE OBLIGACJI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH”, wypłata wszelkich świadczeń z Obligacji (w tym m.in. odsetek, kwoty wykupu,
kwoty premii, o ile będzie przysługiwała) będzie następowała na poniższy rachunek bankowy należący do Klienta ( ! Niniejsza dyspozycja ma również
zastosowanie do obligacji zapisanych na Koncie Sponsora Emisji ! )
Numer rachunku bankowego Klienta
Podmiot prowadzący ww. rachunek
DEPONOWANIE OBLIGACJI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Po zarejestrowaniu Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zostaną one zdeponowane na niżej wskazanym rachunku
papierów wartościowych należącym do Klienta
Numer rachunku papierów wartościowych Klienta
Podmiot prowadzący ww. rachunek
OŚWIADCZENIA OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH KLIENTA PRZY SKŁADANIU ZAPISU
Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte poniżej w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie
Osoba reprezentująca Klienta oświadcza, że:
•
ma świadomość, że złożenie zapisu na Obligacje nie może zostać odwołane, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Propozycji Nabycia;
•
złożenie niniejszego Formularza Przyjęcia oraz nabycie Obligacji nie będzie sprzeczne z postanowieniami dokumentów założycielskich Klienta lub innej
umowy, której Klient jest stroną lub, której może podlegać ani nie narusza i nie stoi w sprzeczności z żadnymi przepisami prawa, decyzjami
administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej dotyczących Klienta lub jakiejkolwiek części majątku Klienta;
•
powyższe dane są aktualne i zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualnienia powyższych danych w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany;
•
zapoznała się z treścią Propozycji Nabycia i w imieniu Klienta akceptuje w szczególności Warunki Emisji, warunki oferty Obligacji, a także ryzyka
związane z inwestowaniem w Obligacje;
•
zapoznała się z zasadami przydziału Obligacji i w imieniu Klienta akceptuje możliwość, że Klientowi nie zostanie przydzielona ani jedna Obligacja;
•
Klient jest podmiotem, który zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w ofercie Obligacji;
•
jeżeli został wskazany numer rachunku papierów wartościowych – Klient jest właścicielem tego rachunku papierów wartościowych;
•
jeżeli numer rachunku papierów wartościowych jest wymagany i nie został wskazany lub jeżeli został wskazany i okaże się nieprawidłowy – w imieniu
Klienta zgadza się na zapisanie przydzielonych Klientowi Obligacji na Koncie Sponsora Emisji;
•
został poinformowany w Propozycji Nabycia o zidentyfikowanym konflikcie interesów;
•
w przypadku złożenia zapisu na Obligacje za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt. 33 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi innej niż NS („Firma Inwestycyjna”) lub za pośrednictwem podmiotu działającego jako agent firmy inwestycyjnej w rozumieniu art.
79 Ustawy o Obrocie („Agent”) upoważnia NS do udostępnienia Firmie Inwestycyjnej lub Agentowi informacji o liczbie przydzielonych Klientowi
Obligacji w celu dalszego przekazania tej informacji Klientowi oraz na potrzeby rozliczeń finansowych pomiędzy NS a Firmą Inwestycyjną lub Agentem.
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI
RODZAJ INSTRUMENTU

OBLIGACJA

OCHRONA WPŁACONEGO
KAPITAŁU

BRAK – ŚRODKI NIE SĄ OBJĘTE OCHRONĄ BFG ANI
INNEGO SYSTEMU

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE; WIBOR 6M + 4,40%

OKRES DO WYKUPU OBLIGACJI

34 MIESIĄCE I 24 DNI*

DNI PŁATNOŚCI ODSETEK

11 SIERPNIA 2020 r., 11 LUTEGO 2021 r., 11 SIERPNIA 2021 r., 11 LUTEGO 2022 r.; 11 SIERPNIA 2022 r., 11 LUTEGO 2023 r.;

MOŻLIWOŚĆ PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA

ISTNIEJE, NA ZASADACH OPISANYCH W PKT. 8.3 WARUNKÓW EMISJI

MOŻLIWOŚĆ PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA ISTNIEJE, NA ZASADACH OPISANYCH W PKT. 8.2 WARUNKÓW EMISJI
OBRÓT OBLIGACJAMI NA
RYNKU WTÓRNYM

EMITENT ZAMIERZA UBIEGAĆ SIĘ O WPROWADZENIE OBLIGACJI DO ASO CATALYST. NIE MA GWARANCJI, ŻE OBRÓT WTÓRNY
ZOSTANIE ZAPEWNIONY.

* Z zastrzeżeniem okresowej amortyzacji oraz możliwości dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta

PODPISUJE KLIENT

__________________________________________
__________________________________
podpis
miejscowość
PODPISUJE NOBLE SECURITIES S.A. / AGENT NOBLE SECURITIES S.A.

podpis i pieczęć imienna pracownika przyjmującego oświadczenie

___________________
data

pieczęć placówki/ oddziału
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