
1 

 

Dnia/date ……- ... …..- .........  
..............................................................................................................  
adres (pieczęć adresowa) podmiotu przyjmującego zapis i wpłaty na akcje  
address (address stamp) of the entity accepting the subscription and payment for shares  
 

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii I spółki Alior Bank S.A. 
Form of subscription order for ordinary bearer series I shares of Alior Bank S.A. 

ZAPIS DODATKOWY 
ADDITIONAL SUBSCRIPTION 

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu dodatkowego na akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10,00 PLN każda („Akcje Oferowane”) spółki Alior Bank S.A. z 
siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, Polska („Spółka”), oferowane w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2016 r. („Uchwała”). Przedmiotem publicznej oferty jest 56.550.249 
Akcji Oferowanych. Akcje Oferowane są oferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Akcje Oferowane przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Uchwale i w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r. wraz z 
ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji Oferowanych w 
Polsce.  
 
This form constitutes additional subscription order for ordinary bearer series I shares of PLN 10,00 nominal value each (the “Offer Shares”) of Alior Bank S.A., with its registered office in Warszawa 
and address at ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, Poland (the “Company”) offered in the public offering to shareholders with pre-emptive rights. The Offer Shares are issued by virtue of 
Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 5 May 2016 (the “Resolution”). The public offering covers 56,550,249 Offer Shares. The Offer Shares are offered to the 
current shareholders of the Company in exercise of the pre-emptive right by way of a public offer on the territory of Poland. The Offer Shares are allocated for subscription on the terms defined in 
the Resolution and the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 18 May 2016 with supplements and updating communications, if any (the “Prospectus”). The 
Prospectus is the sole legally binding document including information on the public offering of the Offer Shares in the Republic of Poland.  
 
1. Nazwisko i imię / firma lub nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:  
1. Surname and name/ firm or business name of a legal person or an organisational entity without legal personality:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
2. Adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:  
2. Residential address of an individual/ registered office and address of a legal person or an organisational entity without legal personality:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
3. Adres do korespondencji:  
3. Address for deliveries:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
4. W przypadku rezydentów: dla osób fizycznych – seria i nr dokumentu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - numer 

KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny. W przypadku nierezydentów: dla osób fizycznych seria i numer paszportu / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej – oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania:  

4. With respect to residents: for individuals – the series and number of identity card and PESEL/ for legal persons or organisational entities without legal personality – KRS, REGON or other 
identification number. With respect to non-residents: for individuals – passport series and number/ for legal persons or organisational entities without legal personality – name of register and 
number therein as appropriate for the country of incorporation:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
5. W imieniu inwestora zapis złożył:  
5. The subscription was made on behalf of the investor by:  
- nazwisko i imię:  
- surname and name:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
- miejsce zamieszkania:  
- place of residence:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
- w przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów: seria i numer paszportu:  
- for residents: identity card series and number and PESEL number/ for non-residents: passport series and number:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
6. Typ zapisu: zapis dodatkowy  
6. Type of subscription: Additional Subscription  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
7. Numer rachunku papierów wartościowych oraz nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor posiadał akcje Spółki w dniu prawa poboru: 
7. Number of the securities account and name of the entity keeping the securities account in which the investor had its/his shares of the Company deposited on the record date 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................  
8. Liczba subskrybowanych Akcji Oferowanych:  
8. Number of the Offer Shares subscribed for:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………sztuk/items  
9. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej:  
9. Issue price for one Offer Share:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38,90 zł / PLN 38.90 
10. Kwota wpłaty na subskrybowane Akcje Oferowane (bez prowizji lub opłat):  
10. Amount paid for the subscribed for the Offer Shares (without commission or fees):  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………...……..zł / PLN  
11. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (dotyczy wyłącznie klientów banków depozytariuszy):  
11. Form of reimbursement of the amount paid or a part thereof (with respect only to depository banks' clients):  
- na rachunek nr:  
- to account No.:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
- prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek):  
- maintained by (full name of the entity keeping the account):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
Przydzielone inwestorowi Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest niniejszy zapis na Akcje Oferowane. Zwrot wpłaconej kwoty lub jej 
części (w przypadku innych inwestorów niż klienci banków depozytariuszy) nastąpi na rachunek papierów wartościowych, z którego został złożony zapis.  
The Offer Shares allocated to the investor will be registered in the securities account used for the purposes of this subscription for the Offer Shares. The return of the payment or its part will  be 
made (in case of investors other than depository banks' clients) to the securities account used for the purposes of subscription.  
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Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego bądź niepełnego wypełnienia niniejszego formularzu zapisu na Akcje Oferowane ponosi inwestor. 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.  
 
Caution: All the consequences resulting from the form of subscription for the Offer Shares being filled out incorrectly or being incomplete shall be borne by the investor. One of the consequences of 
incomplete or incorrect specification of investor data or the manner of reimbursement of the repaid amount or any part thereof, may be delayed reimbursement of the paid sums. The payments are 
reimbursed without any interest or compensation.  
 

Oświadczenie osoby składającej zapis 
Subscriber’s representation 

 
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

• na koniec dnia 23 maja 2016r. (dzień prawa poboru) byłem(am) akcjonariuszem Spółki;  

• zapoznałem(am) się z treścią Prospektu i akceptuję warunki oferty publicznej Akcji Oferowanych;  

• zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść (dotyczy subskrybenta (inwestora), który nie jest akcjonariuszem Spółki);  

• akceptuję zasady przydziału Akcji Oferowanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;  

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych, przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest ……………………...........................………………..………. z 
siedzibą w ……………………..................………………, Oferujący (jak zdefiniowano w Prospekcie) i Spółka;  

• wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane przez podmiot 
przyjmujący zapis: Oferującemu (jak zdefiniowano w Prospekcie), Spółce oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji 
Oferowanych oraz że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji;  

• 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 uchwalonej 
na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. United States Securities Act of 1933) („Regulacja S”), nie znajduję się na terytorium Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiejkolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zapisuję się na akcje w ramach "transakcji zagranicznej" (ang. 
offshore transaction) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S oraz przyjmuję do wiadomości, że oferta Akcji Oferowanych nie jest skierowana do osób znajdujących się na terytorium 
Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

 
I, the below signed, represent that:  

• I was a shareholder of the Company by the end of the day on 23 May 2016 (the record date) 

• I have read the Prospectus and accept the terms and conditions of the Public Offering of the Offer Shares;  

• I have read the Statute of the Company and accept its language (applies to the subscriber (investor) who is not a shareholder of the Company);  

• I accept the terms and conditions of allotment of the Offer Shares and I agree for the allocation of the Offer Shares in accordance with the terms and conditions as stated in the Prospectus;  

• I consent to the processing of my personal data to the extent necessary to conduct the public offering of the Offer Shares, I acknowledge that I have the right to access and correct my personal 
data, and that the data included in the subscription order form has been provided voluntarily; pursuant to Art. 24.1 of the Personal Data Protection Act dated 29 August 1997 (consolidated text: 
Journal of Laws of 2014, item 1182) I confirm that the personal data controllers are ……............................………………..………. with its registered office in 
……………………..................……………………, the Offering Agent (as defined in the Prospectus) and the Company;  

• I consent to the disclosure of data and information constituting professional secret and information related to the subscription order for the Offer Shares that I made by the entity accepting the 
subscription to: the Offering Agent (as defined in the Prospectus), to the Company and the Central Securities Depository of Poland, to the extent necessary to conduct the issue of the Offer 
Shares and I authorise the above entities to accept such information.  

• By placing this subscription order I confirm that I am not subscribing for the Offer Shares as a result of any “directed selling efforts” as defined in Regulation S under the United States Securities 
Act of 1933, that I am outside of the Unites States of America and I am not acting on behalf of any person in the United States of America, and that I have subscribed for the shares in an 
“offshore transaction” as defined in and in accordance with Regulation S and I hereby acknowledge that the offering of Offer Shares is not directed to persons in the United States of America.  

 
 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją polską i angielską tego formularza zapisu, pierwszeństwo ma polska wersja językowa.  
In the event of any discrepancies between Polish and English version of this subscription form, the Polish version shall prevail.  
 
 
 
 

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

(podpis inwestora / osoby składającej zapis w imieniu inwestora) 
 

(signature of the investor / person delivering 
the subscription form on behalf of the investor) 

 

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

(podpis i pieczęć przyjmującego zapis i wpłaty na akcje) 
 

(signature and stamp of the entity accepting 
the subscription and payment for shares) 

 
 


