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______________________ czerwca 2021 roku 

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI SFD S.A. („SPÓŁKA”)  

W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNA AKCJI NA OKAZICIELA SERII G 

OD:  

DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko/ firma / nazwa Inwestora*  
 

Status dewizowy (Rezydent / Nierezydent) 
 

KRS, NIP, REGON / PESEL / RFI 
 

Adres, kod pocztowy, miejscowość, ulica 
 

Adres do korespondencji 
 

Osoba kontaktowa, nr telefonu  
 

Adres poczty elektronicznej Inwestora do 

skierowania zaproszenia do złożenia Zapisu na 

Akcje Oferowane  

 

*  w przypadku podmiotów zarządzających cudzymi portfelami instrumentów finansowych na zlecenie oraz towarzystw funduszy 

inwestycyjnych prosimy o składanie oddzielnych deklaracji dla wszystkich funduszy lub zarządzanych portfeli 

DO:  

DANE EMITENTA 

Nazwa / Imię i nazwisko, adres, dane 

identyfikujące Emitenta 

SFD S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 41, 45-315 

Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, NIP 

7543022222, kapitał zakładowy 4.219.091,00 zł opłacony 

w całości (zwana dalej („Emitent”, „Spółka”) 

 

ZA POŚREDNICTWEM: 

Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, o 

numerze NIP: 1080014541, o numerze REGON: 146488304, o kapitale zakładowym w wysokości 951.570,00 

złotych wpłaconym w całości, zwanego dalej: „Domem Maklerskim” 

 

Niniejszy dokument stanowi deklarację zainteresowania („Deklaracja”) nabyciem akcji na okaziciela serii G spółki 

SFD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oferowanych w ramach oferty publicznej z 

wyłączeniem prawa poboru („Akcje Oferowane” „Akcje Nowej Emisji”).  

Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia  25 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty 

publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału 

zakładowego.  

Akcje Nowej Emisji są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta Publiczna”) na warunkach i 

zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym Spółki, który wraz z ewentualnymi suplementami  
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i komunikatami aktualizacyjnymi oraz informacją o ostatecznej cenie emisyjnej i liczbie Akcji Nowej Emisji jest 

jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Nowej Emisji oraz o Ofercie 

Publicznej. Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi 

oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.sfdsa.pl) 

oraz na stronie internetowej Oferującego (www.qsecurities.pl). Terminy pisane z wielkiej litery, a 

niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym. 

Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w niniejszej Deklaracji, a w 

szczególności adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej Inwestora do skierowania Zaproszenie do 

złożenia Zapisu na Akcje Oferowane. 

 

  OŚWIADCZENIE INWESTORA: 

1. Niniejszym wyrażam zainteresowanie objęciem Akcji Oferowanych Spółki.  

2. Deklaruję objęcie Akcji Oferowanych Spółki, zgodne z danymi zamieszczonymi w poniższej tabeli: 

Lp. Proponowana cena emisyjna Akcji Oferowanych* 
Liczba Akcji Oferowanych nabywanych przy 

danej cenie emisyjnej** 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

* w przypadku wypełniania deklaracji z kilkoma różnymi cenami, prosimy o podawanie cen w kolejności malejącej, 

** Inwestorzy mogą złożyć wyłącznie propozycje obejmujące taką liczbę Akcji Oferowanych, która przy proponowanej cenie ich nabycia 

stanowiła będzie łączną wartość nie niższą niż 50.000,00 zł. 

 

3. Składając niniejszą Deklarację wyrażamy zgodę, a także przyjmujemy do wiadomości i godzimy się na to, że: 

(i) Emitent na podstawie Deklaracji złożonych przez wszystkich Inwestorów podejmie decyzję o ostatecznej 

liczbie Akcji Oferowanych, które zaoferują na rzecz poszczególnych Inwestorów, w tym na naszą rzecz oraz 

cenie emisyjnej Akcji Oferowanych, (ii) w przypadku znaczącego zainteresowania wśród Inwestorów 

nabyciem Akcji Oferowanych ewentualna stopa redukcji liczby Akcji Oferowanych objętych Deklaracją 

zostanie ustalona wedle swobodnego uznania Emitenta, przy czym każdorazowo zaoferują Akcje Oferowane 

o wartości nie niższej niż 50.000,00 zł. 

 

4. Przyjmujemy do wiadomości, że Zaproszenie do złożenia Zapisu na Akcje Oferowane zostanie do nas 

skierowane w przypadku, gdy cena emisyjna w złożonej przez nas deklaracji będzie nie niższa niż ostatecznie 

ustalona przez Emitenta cena emisyjna.  

 

5. Oświadczamy, że: 

a) że dane na formularzu deklaracji zostały podane dobrowolnie. 

b) zapoznaliśmy się z treścią Memorandum Informacyjnego i informacji podawanych w związku z Ofertą 

Publiczną Akcji Oferowanych,  
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c) akceptujemy treść Statutu Emitenta oraz warunki Oferty Publicznej Akcji Oferowanych określone  

w Memorandum Informacyjnym, niniejszej Deklaracji oraz wynikające z obwiązujących przepisów 

prawa, 

d) zgadzamy się na niezaoferowanie jakiejkolwiek Akcji Oferowanej lub zaoferowanie mniejszej liczby Akcji 

Oferowanych niż objęta niniejszą Deklaracją; 

e) złożenie niniejszej deklaracji oraz nabycie Akcji Oferowanych nie jest sprzeczne z postanowieniami 

jakiejkolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi 

lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;  

f) wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie Akcji Oferowanych pochodzą z legalnych 

źródeł;  

6. Zostaliśmy poinformowani, że: 

a) niniejsza Deklaracja zainteresowania nabyciem ma na celu określenie popytu na Akcje Oferowane 

oraz może być wykorzystana do określenia ceny emisyjnej tych Akcji, 

b) cena emisyjna powinna być w niniejszej Deklaracji zainteresowania nabyciem określona 

z dokładnością do 1 grosza, 

c) deklaracja powinna zostać sporządzona w języku polskim (w formie pisemnej lub elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i podpisana przez Inwestora lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Inwestora, 

d) deklaracja powinna zostać złożona do dnia 18 czerwca 2021 roku, do godziny 12:00,  

e) niniejszą Deklarację można składać osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego ul. Marszałkowska 142, 

00-016 Warszawa, 

f) skan Deklaracji podpisanej zgodnie z reprezentacją wraz dokumentami potwierdzającymi sposób oraz 

osoby uprawnione do reprezentacji Inwestora, można przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

broker@qsecurities.com.  

Następnie jeden egzemplarz oryginału Deklaracji Inwestor powinien złożyć osobiście, przesłać listem 

poleconym lub kurierem na adres Domu Maklerskiego: ul. Marszałkowska 142, 00-016 Warszawa z 

dopiskiem „Zapis na akcje SFD S.A.”, z zastrzeżeniem możliwości sporządzenia Deklaracji w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym.  

g) Złożenie Deklaracji nie powoduje powstania po stronie Emitenta obowiązku skierowania do Inwestora 

zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane  

h) Oferujący zastrzegają sobie prawo odwołania lub odstąpienia od oferty Akcji Oferowanych według 

własnego uznania. W przypadku odwołania lub odstąpienia Oferujący niezwłocznie przekażą 

Inwestorowi stosowną informację 

i) Przysługuje nam prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania 

zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w RODO. 

j) Administratorem naszych danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych 

osobowych firmom inwestycyjnym przyjmującym zapisy na Akcje i innym podmiotom i instytucjom w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i indywidualnym rachunku papierów wartościowych, na co 

wyrażamy zgodę oraz upoważniamy te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania naszych 

danych osobowych. 
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7. Oświadczamy, że jesteśmy należycie umocowani do złożenia niniejszej Deklaracji, w tym do zaciągnięcia 

objętych nią zobowiązań. 

 

8. Przyjmujemy do wiadomości, że wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego 

wypełnienia niniejszej Deklaracji ponosi podmiot ją składający. 

 

9. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Emitenta jako Administratora danych 

osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na Akcje na podstawie „Klauzuli Informacyjnej Przetwarzania 

Danych Osobowych”. 

 

Niniejsza deklaracja może być podpisana wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Inwestora. 

 

 

 

_______________________________________ 

podpis Inwestora składającego Deklarację 
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KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
(„KLAUZULA”) 

 
  
1. Administratorem danych osobowych jest Emitent. 
 
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie www.sklep.sfd.pl lub 
pisemnie pod adresem Głogowska 41, 45-315 Opole we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 
3. Dane przetwarzane są w celu: 
a)  wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 
ust. 1 lit. b RODO), 
b)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO), 
c) wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),, 
d)  na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
związanych z obsługą procesu zapisu na Akcje w ramach Oferty Publicznej Akcji. 
 
4. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały 
zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, 
jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. 
 
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a)  przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia 
Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na indywidualnym 
rachunku papierów wartościowych, 
b)  dostarczania informacji o Emitencie za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i 
pocztową, 
c) marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez 
Emitenta, 
d)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Emitencie. 
  
6. W celu należytej obsługi procesu zapisu na Akcje Administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych: 
a) osobom upoważnionym przez Administratora, czyli pracownikom i współpracownikom Administratora, którym 
dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów; 
b) podmiotom, z którymi Administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do przeprowadzenia Oferty 
Publicznej, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich 
rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku 
papierów wartościowych, 
c)  osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym 
uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp. 
d)  pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym Administrator 
powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
  
7. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do 
cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy 
ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem lub w okolicznościach, gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe 
wskazane są wyżej. 
  
8. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.  
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9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 
  
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na Akcje oraz czynności 
związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji Emitenta. 
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