
Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji
Niniejszy dokument stanowi przyjęcie Propozycji Nabycia Obligacji serii F emitowanych przez Kancelaria Prawna – 
Inkaso WEC S.A. („Emitent”) o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”) z dnia 28 października 2021 roku 
zmienionej 17 grudnia 2021 r. i nieodwołalną ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nabycia Obligacji serii F 
na zasadach określonych w opublikowanej Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunkach Emisji Obligacji, zgodnie z 
poniższym wyszczególnieniem. 

Przed złożeniem niniejszej oferty Inwestor zapoznał się z Propozycją Nabycia Obligacji, sprawozdaniem finansowym i 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta, Warunkami Emisji oraz 
Dokumentem ofertowym z dnia 28 października 2021 roku wraz z późniejszymi zmianami z dnia 17 grudnia 2021 r. 
Inwestor akceptuje w pełni postanowienia zawarte w ww. dokumentach. 

Dane Inwestora 

1. Imię i Nazwisko / Firma:  ………………………………………………………………….……………………………… 
2. Adres zamieszkania / Siedziba:

................................................................................................................................................................................................ 
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr mieszkania) 

3. Adres do korespondencji:
................................................................................................................................................................................................ 

4. Adres e-mail:
................................................................................................................................................................................................ 

5. Status dewizowy: �Rezydent   �Nierezydent

6. Rezydent: osoba fizyczna – seria i numer dowodu tożsamości oraz PESEL i numer NIP / dla osób prawnych – numer
KRS oraz numer REGON oraz numer NIP lub inny numer identyfikacyjny:
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Nierezydent: osoba fizyczna – seria i numer paszportu i numer NIP jeśli został nadany / dla osób prawnych – numer
rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania i numer NIP jeśli został nadany:
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Obywatelstwo: ……………………………………………………...……………………………………………………… 
9. Nazwa i adres urzędu skarbowego właściwego dla Inwestora ……………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. …………………………………………… 
10. Nr TIN / GIIN o ile został nadany …………………………………………...…………………………………………… 
11. W przypadku nabywców zwolnionych z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży Obligacji lub ze

świadczeń z tytułu odsetek – wskazanie podstawy prawnej i dokumentów potwierdzających ten fakt
…………………………………………...……………………………………………… 

12. Liczba Obligacji serii F objętych Formularzem: ……… 
słownie:...................................................................................................................................................................... 

13. Cena emisyjna (równa wartości nominalnej) Obligacji: 1.000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
14. Kwota wpłaty na Obligacje: ........................ 

słownie: .................................................................................................................................................................... 
15. Forma wpłaty na Obligacje: przelew na rachunek bankowy Emitenta prowadzony przez mBank S.A., numer rachunku

74 1140 1108 0000 5909 0800 1001.
16. Proszę o przelanie środków z tytułu odsetek*, z tytułu wykupu* albo przedterminowego wykupu* albo w przypadku

wystąpienia nadpłaty, nieprzydzielenia Obligacji lub w przypadku niedojścia emisji do skutku, na rachunek bankowy:
numer………………………………………………………………………………………………………………………, 
prowadzony przez ……………….................................................................................. 

17. Proszę o zapisanie przydzielonych mi Obligacji na rachunku papierów wartościowych nr
…………………..…………..……………………………………………………………………………………………… 
prowadzonym przez ……………………………………….…………………..……….………………………………….. 

* dotyczy wyłącznie wypłat świadczeń z Obligacji zapisanych w rejestrze sponsora emisji

Podpis Inwestora / Pełnomocnika  (jeśli dokument nie jest podpisywany elektronicznie): 

złotych

…………………………………………………………….

https://www.ipkobiznes.pl/


Dane osób składających Formularz 
(osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Inwestora – W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH 
SAMODZIELNIE PODPISUJĄCYCH FORMULARZ NALEŻY WPISAĆ WYŁĄCZNIE IMIĘ I NAZWISKO) 
1. Imię i Nazwisko:

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

Adres zamieszkania: 
................................................................................................................................................................................... 
PESEL. .........................................., Nr i seria dowodu osobistego / paszportu* ............................................................ 
charakter reprezentacji: pełnomocnik/osoba wchodząca w skład organu reprezentacji  Inwestora* 
dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji Inwestora: ………………………………………………… 

2. Imię i Nazwisko:
....................................................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: 
................................................................................................................................................................................................ 
PESEL. .........................................., Nr i seria dowodu osobistego / paszportu* ............................................................ 
charakter reprezentacji: pełnomocnik/osoba wchodząca w skład organu reprezentacji  Inwestora* 
dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji Inwestora: …………..……………………………………… 

*niewłaściwe skreślić
Oświadczenie Inwestora:
Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam w imieniu swoim/podmiotu, który reprezentuję, że:

1. jestem świadoma/świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem;
2. zapoznałem/-am się z treścią Propozycji Nabycia Obligacji, Warunków Emisji Obligacji oraz Dokumentu

ofertowego i akceptuję warunki oferty tam opisane, w tym zasady przydziału Obligacji oraz zobowiązuję się do
zapłaty łącznej ceny emisyjnej w wysokości określonej w niniejszym Formularzu na warunkach określonych w
Propozycji Nabycia;

3. przyjmuję do wiadomości bez zastrzeżeń, że niniejsza oferta nabycia Obligacji może być przyjęta przez Emitenta
w całości, w części, albo może zostać w ogóle nie przyjęta;

4. dokonam płatności ceny emisyjnej.
5. upoważniam Wawruch, Kwasek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie, z którą

Emitent zawarł w dniu 27 października 2021 r. umowę o administrowanie zabezpieczeniami, do odebrania w
moim imieniu oświadczenia Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postępowania cywilnego.

Ja, niżej podpisany/-a, w imieniu swoim/podmiotu, który reprezentuję wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną 
na wskazany adres e-mail  informacji i zapytań związanych z obejmowanymi Obligacjami przez podmiot, któremu Emitent 
powierzył wykonywanie funkcji Agenta Emisji w rozumieniu art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328 ze zm.) oraz sponsora emisji w rozumieniu regulacji wydanych przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej 
(reprezentujących) Inwestora: 
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że administratorem danych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” jest 
Emitent. Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję Emitentowi dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam 
prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta oraz 
Administratora zabezpieczeń moich danych osobowych w związku z ofertą Obligacji, w tym w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia oferty Obligacji oraz niezbędnym do dokonywania płatności wynikających z Obligacji i wykupu Obligacji. 
Wyrażam zgodę na przekazanie przez Emitenta moich danych osobowych Administratorowi zabezpieczeń, Agentowi emisji 
oraz sponsorowi emisji w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich zleconych działań.  

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna – Inkaso WEC spółka akcyjna z siedzibą
w Łodzi, adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z emisją
obligacji, jednym z celów, dla których przetwarzane są dane osobowe inwestora jest rejestracja Obligacji w
depozycie prowadzonym przez KDPW;

Podpis Inwestora / Pełnomocnika  (jeśli dokument nie jest podpisywany elektronicznie): 

…………………………………………………………….



 odbiorcami danych osobowych inwestora może być agent emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, sponsor emisji w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz agent płatniczy w rozumieniu regulacji Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykupu Obligacji;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podpis Inwestora / Pełnomocnika  (jeśli dokument nie jest podpisywany elektronicznie):

…………………………………………………………….
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