
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE IMIENNE SERII C 
SPÓŁKI FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO „MEBLOMOR” S.A. 

 
 
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe imienne serii C spółki pod firmą Fabryka Sprzętu 
Okrętowego „Meblomor” S.A. („Emitent”) z siedzibą w Czarnkowie (kod: 64-700), przy ul. Kościuszki 75, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077938, NIP: 
7631000467, REGON: 570157361. Akcje serii C emitowane są na podstawie uchwały nr 8/2022 
(„Uchwała”) z dnia 6 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu 
kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 3.000.000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych, 00/100) do 
kwoty 3.964.530,00 zł (słownie: trzech milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści 
złotych 00/100) tj. z kwoty 2.435.480,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta 
osiemdziesiąt złotych 00/100) do kwoty od 5.435.480,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści 
pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) do 6.400.010,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta 
tysięcy dziesięć złotych, 00/100) poprzez emisję od 300.000 (trzystu tysięcy) do 396.453 (trzystu 
dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu trzech) nowych akcji zwykłych imiennych serii C, 
o wartości nominalnej po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych, 00/100) każda. Akcje oferowane są w ramach 
subskrypcji zamkniętej dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do posiadanych akcji na podstawie i 
na warunkach ogłoszenia sporządzonego i publikowanego stosownie do treści art. 434 § 1 i 2 i art. 436 § 1 
Kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („Ogłoszenie”). Cena emisyjna akcji 
została oznaczona na 30 zł za akcję. 
 

1. Imię i nazwisko subskrybenta (nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej):___________________________________________________________ 

2. Miejsce zamieszkania/siedziba osoby prawnej: 
Kod pocztowy: _______________Miejscowość: ________________________________ 
Ulica: _______________________Numer domu: __________Numer mieszkania: __________ 

3. PESEL/REGON/KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny): _______________________ 
4. Telefon kontaktowy: ___________________________________________________________ 
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu/numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: 
___________________________________________________________________________ 

6. Adres do korespondencji: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: 
Imię i nazwisko_______________________________________________________________ 
PESEL/numer paszportu_______________________________________________________ 

8. Status dewizowy:*             rezydent   □    nierezydent  □ 

 
9. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 30 zł (trzydzieści złotych) za jedną akcję.  
10. Liczba przysługujących subskrybentowi praw poboru akcji imiennych serii C w chwili składania 

zapisu: 
____________________słownie:_________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

11. Składane zapisy: 
11.1. Liczba subskrybowanych Akcji imiennych serii C 
___________________________________________________________________________ 
słownie: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
12. Kwota wpłaty na Akcje imienne serii C: _____________________________________________ 

(słownie:____________________________________________________________________) 
13. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia Akcji lub niedojścia emisji do skutku 

Przelewem na rachunek: 



Właściciel rachunku: 
Numer rachunku: 
Bank prowadzący rachunek: 
 

14. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje zwykłe imienne 
serii C: 
Fabryka Sprzętu Okrętowego „Meblomor” S.A., ul. Kościuszki 75, 64-700 Czarnków 
 
 

 
Uwagi: 

1. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi 
Subskrybent. 

2. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych inwestora może być 
nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek czy 
odszkodowań. 

3. Stosownie do treści art. 437 § 1 ksh niniejszy formularz wypełnia się w co najmniej dwóch 
egzemplarzach, w tym jeden dla Subskrybenta i jeden dla Spółki. Zapis na akcje sporządza się w 
formie pisemnej.  
 

 
 
Oświadczenie Subskrybenta: 
Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się i akceptuje warunki oferty Akcji serii C przeprowadzonej w trybie subskrypcji 
zamkniętej na zasadach opisanych w Ogłoszeniu. 

2. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji serii C zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w 
uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i Ogłoszeniu przy 
uwzględnieniu obowiązujących w tym względzie przepisów prawa. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
oferty Akcji serii C spółki pod firmą Fabryka Sprzętu Okrętowego „Meblomor” S.A. oraz zostałem 
poinformowany o przysługujących mi w tym zakresie prawach.  
 

 
 
 
 
 
 
 
________________________      _________________ 
Miejsce i data złożenia zapisu      Data przyjęcia zapisu 
 
 
 
 
______________________________________   ________________________ 
Czytelny podpis – imię i nazwisko Subskrybenta   podpis i pieczęć Przyjmującego  
        zapis 


