
Formularz zapisu na Obligacje Serii P2A Alior Bank Spółka Akcyjna 
_______________________________________________________________________________________ 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym obligacji Alior Bank S.A. 
opublikowanym w dniu 13 października 2017 r. na stronie www.aliorbank.pl („Prospekt”). 
Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje na okaziciela serii P2A emitowane przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
(„Emitent”) o wartości nominalnej 400.000 zł każda („Obligacje”). Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w 
Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji serii P2A, aneksach i komunikatach aktualizujących do Prospektu i niniejszym formularzu. 
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane na liczbę Obligacji nie mniejszą niż 1 (słownie: jedna) sztuka i nie większą niż 375 (słownie: trzysta 
siedemdziesiąt pięć) sztuk. Zapisy opiewające na liczbę mniejszą niż 1 (słownie: jedna) sztuka będą uznawane za nieważne. Zapisy opiewające 
na liczbę większą niż 375 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk traktowane będą jako zapisy na 375 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć) 
sztuk. 

……………………… 
Data i miejscowość 

_______________________________________________________________________________________ 
Dane podmiotu przyjmującego zapis 

1. Nazwa podmiotu przyjmującego zapis:………………………………………………………………………………………………………………………….  
2. Adres podmiotu przyjmującego zapis: …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Niniejszy zapis składany jest: osobiście [  ] zgodnie z reprezentacją [  ] przez pełnomocnika [  ] 

_______________________________________________________________________________________ 
Dane Inwestora 

1. Rodzaj Inwestora: osoba fizyczna [  ] osoba prawna [  ]*** jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej [  ] 
2. Imię i Nazwisko / Firma * ..........................................................................................................................................................................................  
3. Adres zameldowania / siedziby* 
........................................................................................................................................................................................................................................  

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

4. PESEL (data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL) / REGON lub inny numer identyfikacyjny * .................................................  
5. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej / paszportu** ...........................................................................................................  

(seria i numer) 

6. Adres do korespondencji 
........................................................................................................................................................................................................................................  

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

7. Status dewizowy rezydent [ ] nierezydent [ ]  
8. Obywatelstwo** ..........................................................................................................................................................................................................  
9. Adres e-mail:................................................................................................... , Nr telefonu:.…………………………….., NIP: ……………………….  

_______________________________________________________________________________________ 
Informacje o subskrybowanych obligacjach 

10. Liczba Obligacji objętych zapisem (minimum 1 sztuka): ..........................., słownie: .............................................................................................  
11. Cena Emisyjna: ……………… zł (…………złotych ……/100),  
12. Kwota wpłaty na Obligacje ......................................................................, słownie: ................................................................................................  

(liczba obligacji * Cena Emisyjna) 
13. Forma wpłaty: przelew na rachunek bankowy podmiotu przyjmującego zapis na Obligacje o numerze 12 2490 0005 0000 4600 4386 7393. 
14. W przypadku wystąpienia nadpłaty / konieczności zwrotu środków pieniężnych w przypadkach opisanych w punkcie IV.5.1.4. Prospektu 
proszę o zwrot środków pieniężnych przelewem na rachunek numer ………………………………………………..................... prowadzony przez 
….....................................................................................................................................................................................................................................  

_______________________________________________________________________________________ 
Dyspozycja deponowania 

W związku ze złożeniem zapisu na Obligacje wskazuję rachunek papierów wartościowych//rachunek zbiorczy nr ……………………………………. 
prowadzony przez ……………………………………., jako rachunek papierów wartościowych, na którym Obligacje powinny zostać deponowane po 
ich zdematerializowaniu w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

_______________________________________________________________________________________ 
Dane osób składających zapis (pełnomocników) 

(osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Inwestora - nie dotyczy w przypadku, gdy Inwestor będący osobą fizyczną składa zapis osobiście)  
Imię i Nazwisko: ..............................................................................................................................................................................................................  
Adres zamieszkania: .............................................................................................................................................Obywatelstwo: .................................  

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 
PESEL (data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL) ............................ , Nr dowodu osobistego / paszportu* ..................................  

(seria i numer) 
Imię i Nazwisko: ..............................................................................................................................................................................................................  
Adres zamieszkania: ..............................................................................................................................................Obywatelstwo .................................  

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 
PESEL (data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL) ............................ , Nr dowodu osobistego / paszportu* ..................................  

(seria i numer) 
Oświadczenia Inwestora: 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 
1. zapoznałem się z treścią Prospektu i Ostatecznymi Warunkami Oferty Obligacji serii P2A emitowanych przez Alior Bank S.A. i akceptuję warunki oferty publicznej 

tam opisane; 
2. jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w ofercie publicznej Obligacji; 
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez Alior Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
oferty publicznej Obligacji oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach z 
mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz 
ich poprawiania, a także wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych przez Alior Bank S.A. podmiotom uczestniczącym w przeprowadzeniu oraz 
rozliczeniu oferty Obligacji oraz dopuszczaniu i wprowadzaniu Obligacji do obrotu zorganizowanego, w tym Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. 
oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

4. zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich ograniczeń wynikających z faktu, że Obligacje są oferowane w drodze oferty publicznej, która może być 
przeprowadzana na podstawie Prospektu jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5. wyrażam zgodę na uznanie skutków decyzji o zastosowaniu instrumentu umorzenia lub konwersji Obligacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U z 2016 r., poz. 996, ze zm.). 

* niepotrzebne skreślić  
** tylko osoby fizyczne, niepotrzebne skreślić  
*** w przypadku składania zapisu przez Inwestora Instytucjonalnego reprezentowanego przez inny podmiot (np. przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne 
towarzystwo emerytalne lub przez firmę inwestycyjną zarządzającą portfelem papierów wartościowych), należy podać zarówno nazwę Inwestora Instytucjonalnego, jak też 
podmiotu reprezentującego Inwestora Instytucjonalnego.  
 
 
 

……………..………………………………      ………………………………………… 
Podpis składającego zapis (Inwestora)     Podpis i pieczęć przyjmującego zapis 


