
   Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. 02-232 Warszaw, ul. Łopuszańska 38D     …………………, dnia…………………....2021 r. 

(dane adresowe podmiotu przyjmującego zapis i wpłaty na Akcje Oferowane)      (miejscowość i data) 

Formularz zapisu na akcje zwykłe serii C1 spółki MURAPOL S.A. dla Inwestorów Indywidualnych nr ………. 

Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu („Formularz”) dla inwestorów indywidualnych („Inwestorzy Indywidualni”) na istniejące akcje zwykłe serii C1 o wartości nominalnej 0,05 PLN każda („Akcje 

Oferowane”) spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”). Akcje Oferowane przeznaczone są do sprzedaży w drodze pierwszej oferty publicznej („Oferta”) na terytorium Polski, 

przeprowadzanej przez AEREF V PL INVESTMENT S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do Rejestru Handlu i Spółek w Luksemburgu pod numerem B236259 (dalej jako „Akcjonariusz Sprzedający”) 

na warunkach określonych w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 19 listopada 2021 roku (wraz z ewentualnymi suplementami do prospektu, komunikatami 

aktualizującymi oraz informacją o ostatecznej cenie i liczbie Akcji Oferowanych, w tym liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Akcji Oferowanych, będących przedmiotem 

nadprzydziału) (,,Prospekt”). Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. („GPW”) Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o Ofercie i Akcjach Oferowanych. 

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.murapol.pl). 

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być niższa niż 50 Akcji 

Oferowanych i wyższa niż 200.000 Akcji Oferowanych. Zapis opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 200.000 będzie traktowany jak zapis na 200.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący 

mniej niż 50 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny. 

Dane Inwestora: 

Nazwisko i imię / nazwa (firma) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: 

.……………………………………………………….………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/ siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: 

.……………………………………………………….………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 

W przypadku rezydentów: dla osób fizycznych – numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – numer REGON/KRS 

lub inny numer identyfikacyjny i kraj rezydencji. W przypadku nierezydentów: dla osób fizycznych – numer paszportu / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej – numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania i kraj rezydencji: 

.……………………………………………………….………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 

W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: kod LEI oraz termin ważności kodu LEI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane pełnomocnika (w przypadku składania zapisu za pośrednictwem pełnomocnika): 

- nazwisko i imię: ………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………..…………..…….......................................... 

- w przypadku rezydentów: nr dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów: numer paszportu i kraj rezydencji: 

…………………………………………………….………................................................... 

Dane Zapisu: 

Liczba Akcji Oferowanych, na którą składany jest zapis:        ................................................................................. sztuk 

Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną dla Inwestorów Indywidualnych:                     40,0 PLN 

Kwota wpłaty na Akcje Oferowane (iloczyn liczby Akcji Oferowanych i Ceny Maksymalnej, bez prowizji i opłat maklerskich):   ................................................................................. PLN 

Numer rachunku papierów wartościowych, z którego dokonywany jest zapis i na którym zapisane zostaną Akcje Oferowane oraz dokonane ewentualne zwroty wpłaconych środków: 

- nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................... 

- prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek): ………………………………………………....................................................................................................................................... 

Nazwa oraz adres podmiotu przyjmującego zapis i wpłatę na Akcje Oferowane: 

………………………………………………………......................................................................................................................................... 

Data/czas przyjęcia zapisu: ……………………………………………………................................................................................................................................ ............................................................................. 

Opłata i koszty zapisu: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 

Na podstawie niniejszego zapisu na Akcje Oferowane Inwestor Indywidualny upoważnia jednocześnie podmiot przyjmujący zapis do złożenia na GPW zlecenia kupna Akcji Oferowanych objętych niniejszym 

zapisem. 

Zlecenie objęte niniejszym zapisem zostanie przekazane przez firmę inwestycyjną przyjmującą niniejszy zapis do Akcjonariusza Sprzedającego, nie później niż w terminie umożliwiającym zapisanie Akcji 

Oferowanych na rachunkach Inwestorów Indywidualnych. 

Zwrot środków z nadpłat nastąpi na rachunek inwestycyjny, z którego został złożony zapis. Przydzielone Inwestorowi Indywidualnemu Akcje Oferowane zostaną zdeponowane na rachunku, z którego został 

złożony zapis. 

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych i które wystąpiły lub zostały 

zauważone w okresie między zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem okresu oferowania lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później muszą 

zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Prospektu. Taki suplement zatwierdza się w taki sam sposób jak Prospekt maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych i publikuje go zgodnie z co najmniej 

takimi samymi zasadami jak zasady, jakie miały zastosowanie w momencie publikacji Prospektu, tj. na stronie internetowej Spółki (www.murapol.pl). W razie publikacji suplementu do Prospektu podmiot 

przyjmujący niniejszy zapis udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego Inwestorowi Indywidualnemu prawa do wycofania zgody na nabycie Akcji Oferowanych. 

Niniejszym informuje się Inwestora Indywidualnego, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi lub badaniem kompletności lub dokładności informacji zawartych w Prospekcie 

powinna zostać podjęta niezależnie od Globalnych Współkoordynatorów, Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie Akcji Oferowanych, Firm Inwestycyjnych współpośredniczących w Ofercie Akcji 

Oferowanych lub podmiotów z nimi powiązanych. 

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia niniejszego formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi Inwestor Indywidualny. Niniejszy Formularz został 

sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Inwestora Indywidualnego składającego zapis i podmiotu przyjmującego zapis. 

Oświadczenie Inwestora 

Niniejszym oświadczam, iż: 
1) zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję jego brzmienie, jak również brzmienie Statutu Spółki; jestem świadomy, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi może 

zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie; 

2) akceptuję warunki Oferty, w tym akceptuję zasady przydziału Akcji Oferowanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Prospekcie, w 

tym na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba podana w złożonym przeze mnie zapisie lub nieprzydzielenie mi żadnych Akcji Oferowanych; 

3) jestem świadomy, że żadna osoba trzecia nie została uprawniona do udzielania informacji lub składania jakichkolwiek oświadczeń o Spółce lub Akcjonariuszach Sprzedających (za wyłączeniem 

przypadków określonych w Prospekcie) oraz że jeżeli osoba trzecia udzieliła takiej informacji lub złożyła takie oświadczenie, to można na tym polegać wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia Spółki, 

Akcjonariusza Sprzedającego, Globalnych Współkoordynatorów, Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie Akcji Oferowanych, lub Firm Inwestycyjnych współpośredniczących w Ofercie Akcji 

Oferowanych; 

4) oświadczam, iż zgodnie z Prospektem jestem osobą uprawnioną do złożenia zapisu i nie jestem osobą amerykańską w rozumieniu Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach 

wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. United States Securities Act of 1933, as amended, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") ("Regulacja S"), ani nie podlegam jakiejkolwiek 

jurysdykcji, w której złożenie zapisu na Akcje Oferowane byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiejkolwiek 

osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i składam zapis na Akcje Oferowane w ramach „transakcji zagranicznej" (ang. ”offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o 

Regulację S; składając ten zapis, oświadczam, że nie zapisuję się na Akcje Oferowane w wyniku "działań nakierowanych na sprzedaż" (ang. ”directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S; 

5) Oświadczam, że nabywając Akcje Oferowane w ramach Oferty nie nabędę ani nie osiągnę istotnego uczestnictwa albo nie nabędę stosunku dominacji nad Spółką, o których mowa w art. 12c ust. 5 w 

zw. z art. 1 ust. 1 (również w sposób określony w art. 12c ust. 6) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1272 z późn. zm.), w tym jako strona porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

6) niniejszym składam dyspozycję dokonania blokady Akcji Oferowanych zapisanych na moim rachunku papierów wartościowych w związku ze złożeniem przeze mnie zapisu w ramach Oferty Akcji 

Oferowanych od momentu zapisania tych Akcji Oferowanych na należącym do mnie rachunku papierów wartościowych do godziny 9:00 czasu warszawskiego dnia 6 grudnia 2021 r. lub innego terminu 

wynikającego z suplementu lub komunikatu aktualizującego do Prospektu; 

7) niniejszym udzielam pełnomocnictwa Biuru Maklerskiemu Alior Bank (nazwa podmiotu przyjmującego zapis) do niezwłocznego dokonania, zgodnie z instrukcją Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w 

Ofercie, zwrotnego przeniesienia Akcji Oferowanych w liczbie Akcji Oferowanych zapisanych na moim rachunku papierów wartościowych w związku ze złożeniem przeze mnie zapisu w ramach Oferty 

Akcji Oferowanych, w przypadku odstąpienia od przeprowadzania sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty w okresie pomiędzy złożeniem zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz 

Inwestora Indywidualnego za pośrednictwem systemu GPW a terminem rozpoczęcia wystawiania pierwszych zleceń rozrachunku celem przeniesienia Akcji Oferowanych na rachunki papierów 

wartościowych Inwestora Instytucjonalnego lub innym terminem wynikającym z suplementu lub komunikatu aktualizującego do Prospektu. 

JESTEM ŚWIADOMY, ŻE INWESTYCJE W AKCJE, W TYM AKCJE SPRZEDAWANE, WIĄŻĄ SIĘ Z RYZYKIEM INWESTYCYJNYM, W TYM RYZYKIEM STRATY ZAINWESTOWANYCH 

ŚRODKÓW LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ŻE RYZYKO TO MOŻE BYĆ NIEADEKWATNE W ODNIESIENIU DO MOJEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA. 
 

 ..............................................................................................................................................  

(data i podpis Inwestora Indywidualnego lub pełnomocnika składającego zapis) 

 .....................................................................................................................................................  

(data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zapis) 

 


