
 

 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B AQUALITY SPÓLKA 
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

W SUBSKRYBCJI PUBLICZNEJ OTWARTEJ 
(ZAPISY W FORMIE PISEMNEJ) 

 
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii B Spółki aQality Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, zarejestrowanej w 
rejestrze przedsiębiorców  (Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział KRS) pod 
numerem KRS nr: 0000845398, NIP: 7831814074, REGON 385725302, emitowane przez spółkę 
na warunkach określonych w opublikowanym na stronie: zainwestuj.aquality-system.com 
dokumencie zawierającym informację o ofercie objęcia akcji Serii B Spółki aQuality Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Poznaniu z dnia  18 maja 2021 oraz niniejszym formularzu zapisu. 
 
Zapisy na akcje przyjmuje wyłącznie spółka aQuality Spółka Akcyjna  w Poznaniu. 
 
1.  Imię i Nazwisko Subskrybenta (firma osoby prawnej/osobowej spółki prawa handlowego/ innego 
podmiotu mogącego zaciągać zobowiązania): 
…………………… 
 
2. Miejsce zamieszkania/ siedziba: 
ulica: ……………………………….. numer budynku: ……….. numer lokalu: …………… 
miejscowość: …………………… kod pocztowy: ………… poczta: ………………. kraj: ……………. 
 
3. Adres do korespondencji, telefon kontaktowy subskrybenta: 
………..…………………………………………………………………………………….. 
 
4. Adres poczty elektronicznej subskrybenta: ………………………………………… 
 
5.  Liczba subskrybowanych akcji na okaziciela: …………… 
 
6. Wysokość wpłaty na akcje (……………zł na każdą subskrybowaną akcję): …………….. zł 
 

OŚWIADCZENIE SUBSKRYBENTA 
 
Ja niżej podpisany jako subskrybent oświadczam, iż zapoznałem się z treścią  opublikowanego na 
stronie internetowej spółki: zainwestuj.aquality-system.com dokumentu zawierającym informację o 
ofercie objęcia akcji Serii B Spółki (dalej ogłoszeniu), akceptuję warunki subskrypcji akcji serii B, 
zgadzam się z warunkami przydzielenia lub nieprzydzielenia subskrybowanych akcji serii B na 
warunkach wskazanych w ogłoszeniu  oraz na rejestrację ewentualnie objętych przez mnie akcji w 
rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla spółki aQuality Spółka Akcyjna w Poznaniu przez Dom 
Maklerski – Santander Polska Spółka Akcyjna. Tym samym wyrażam nieodwołalną zgodę na 
udzielenie podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy spółki wszelkich moich danych (w tym 
również numeru mojego telefonu oraz adresu poczty elektronicznej) celem ich wprowadzenia do 
rejestru akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto oświadczam, iż 
zapoznałem z treścią statutu  aQuality Spółka Akcyjna w Poznaniu (opublikowanego w wersji 
pierwotnej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 123/2020 z dnia 26 czerwca 2020, dostępny 
na stronie oferenta w postaci aktualnego tekstu jednolitego – akt notarialny sporządzony w Kancelarii 
Notarialnej Joanny Mateckiej-Koteckiej dnia 09 maja 2021, Repertorium A nr 3621/2021, adres 
strony https://zainwestuj.aquality-system.com/) jednolitego oraz wyrażam zgodę na brzmienie ww. 
statutu aQuality Spółka Akcyjna w Poznaniu. 
 
 
 
Podpis Subskrybenta     Podpis aQualty S.A.  
 
…………………………………    ………………………………… 
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