
Formularz deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii I The Farm 51 Group S.A. 
 
 
Niniejszy dokument stanowi deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii I Serii I The Farm 51 Group S.A. z siedzibą 
w Gliwicach, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje Serii I emitowane są na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group  S.A. z dnia 21 maja 2018 roku. Akcje Serii I przeznaczone są do objęcia na 
warunkach określonych w Dokumencie Informacyjnym.  
 
1.   Firma:.................................................................................................................. ...................................... 
 
2.   Siedziba: ........................................................................................................................ .......................... 
 
3.   Adres do korespondencji/telefon: ......................................................................................................... 
 
4.   Numer faksu, adres e-mail: 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
5.   Status dewizowy:  rezydent    nierezydent  
 
6.   Rezydent:  
numer KRS, numer REGON (lub inny numer identyfikacyjny): 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
7.   Nierezydent: 
numer właściwego rejestru dla kraju zarejestrowania: 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
8.   Deklarowana cena za Akcję Serii I:...................... (słownie: .................................................................) 
 
9.   Liczba akcji objętych  deklaracją:..........................(słownie: .................................................................) 
 
Zobowiązuję się do wpłaty na rachunek The Farm 51 Group  S.A. wskazany w Dokumencie Informacyjnym środków w 
wysokości odpowiadającej iloczynowi deklarowanej przez mnie do objęcia liczby Akcji Serii I i proponowanej ceny 
emisyjnej do ostatniego dnia budowy księgi popytu.  
 
W przypadku ustalenia ceny emisyjnej na poziomie nie wyższym, niż wskazana w niniejszej deklaracji zobowiązuję się 
złożyć zapis na liczbę Akcji Serii I zgodną ze wskazaną w deklaracji. Przyjmuję do wiadomości, że niezłożenie zapisu 
albo złożenie zapisu na liczbę Akcji Serii I mniejszą, niż wskazana w deklaracji skutkować może dochodzeniem roszczeń 
przez Emitenta na zasadach określonych w art. 471 i następnych k.c. Podstawą odpowiedzialności są zasady 
odpowiedzialności kontraktowej. Termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynosi dziesięć lat od daty 
powstania szkody.  
 
Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego  wypełnienia formularza deklaracji ponosi 
osoba składająca deklarację. 
 
 
        ..........................................................................       
         data i podpis osoby składającej deklarację    
  

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej 

RODO − informujemy, że The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach jest Administratorem Państwa danych 

osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do 

zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii I (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z 



obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem 

oferty publicznej Akcji Serii I (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) 

prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą 

przechowywane przez okres istnienia The Farm 51 Group S.A. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) 

podmiotom świadczącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. 

podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa 

danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do 

Państwa danych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające: 1) podmioty świadczące usługi doradcze, 2) firmy 

inwestycyjne, 3) Komisja Nadzoru Finansowego, 4) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądy 

powszechne. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w 

ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. 

 


