
 

 
 

FORMULARZ ZAPISU  
NA AKCJE ZWYKŁE IMIENNE SERII C 

PGNiG GAZOPROJKET S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 
(I TERMIN POBORU) 

 
 

Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii C, spółki pod firmą PGNiG 
GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55a, 53-611 Wrocław, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000190825, 
NIP 896-10-00-703, o kapitale zakładowym wpłaconym: 4.000.000,00 PLN (zwanej dalej „Spółką"). 
Akcje będące przedmiotem zapisu zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 11 czerwca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
w drodze emisji akcji imiennych serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z prawem 
poboru wyznaczonym na dzień 11.06.2021 r. oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 
 
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):  

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

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):  

Kod pocztowy: ........................ Miejscowość: ..............................................................................  

Ulica: ............................................................................................................................................  

Numer domu: ............................ Nr mieszkania: .........……………………………………………... 

3. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny numer identyfikacyjny):  

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

4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy/adres email):  

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

5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: 

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

6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej:  

a) Imię……………………………..Nazwisko……………………….................……………… 

Numer PESEL/numer paszportu…………………………………………………...………………… 

b) Imię …………………………….. Nazwisko ………………………….……………………..……… 

Numer PESEL/numer paszportu……………………………………………………...……………… 

7. Status dewizowy:*1 □ rezydent    □ nierezydent  

8. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu: ................................ sztuk 

(słownie:…………………………………………………………………………..................................)  

9. Liczba posiadanych praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu: 

...........................................sztuk 

(słownie:……………………………………………………………..)  

10. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi: 377 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem złotych)  

 

 
1 Należy zaznaczyć właściwe okienko.  



 

 

11. Liczba subskrybowanych Akcji zwykłych imiennych Serii C: .......................................... 

(słownie: ……………………………..............................................................................................)  

12. Kwota wpłaty na Akcje zwykłe imienne Serii C: ...................................zł (słownie: 

.....................................................................................................................................................)  

 

13. Numer rachunku, z którego wykonywany jest zapis: 

………………………………………………………………………………………………….……….…  

 

14. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków: 

…………………………………………………………………………………………….……………….  

 

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. 

Adres Spółki wskazano na wstępie niniejszego formularza. 

 

Dokonując niniejszego zapisu, wyrażam zgodę na brzmienie statutu Spółki.2 

 

Podpis Subskrybenta i data:     Podpis Spółki i data wpływu: 

 

________________, data: ______________  _______________, data: ________________

   

 

Informacja: 

Formularz należy wypełnić w dwóch egzemplarzach - jeden egzemplarz przeznaczony jest dla 

subskrybenta, drugi dla Spółki. 

 
2 Oświadczenie dotyczy subskrybentów, którzy nie są akcjonariuszami Spółki, a nabyli prawo poboru.  
 


