Wniosek o objęcie akcji serii F
spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku
wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku Regulowanym GPW S.A.
w Warszawie
Niniejszym wnoszę do Zarządu spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku o
podjęcie działań mających na celu wprowadzenie posiadanych przeze mnie akcji
serii F spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, ul. Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 35, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000734433 (Spółka).

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję:
1) fakt, że Zarząd Spółki zamierza dokonać wprowadzenia akcji serii F
Spółki w trybie przewidzianym w art. 1ust. 5 lit.a) Rozporządzenia PE i
Rady ( UE ) 2017/1129 z dnia 14.06.2017, w łącznej liczbie nie większej
niż 283.288, bez obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego,
2) fakt, że zainteresowanie akcjonariuszy posiadających akcje serii F Spółki
może przekraczać liczbę akcji przeznaczonych do wprowadzenia do
obrotu oraz, że mój wniosek może zostać zrealizowany w części lub
wcale,
3) fakt, że decyzję w zakresie wprowadzenia akcji Spółki obrotu podejmują
właściwe organy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz,
że nie ma żadnej gwarancji, że akcje objęte niniejszym wnioskiem zostaną
wprowadzone do obrotu w części lub w całości,
4) przyjętą przez Zarząd Spółki procedurę wyłonienia akcjonariuszy oraz
liczby akcji mających być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku
Regulowanym GPW S.A. w Warszawie (Procedura),
5) wszelkie dokumenty Spółki, raporty oraz Statut Spółki,
6) wszelkie koszty związane z moim uczestnictwem w procedurze
wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu na rynku Regulowanym GPW
S.A. w Warszawie ,
7) konieczność zablokowania przeze mnie akcji serii F Spółki na czas
trwania całej procedury,
8) uprawnienie Zarządu Spółki do odstąpienia od wprowadzenia akcji do
obrotu w każdym czasie.
Dane Wnioskodawcy

1.

2.

Imię i nazwisko Wnioskodawcy (nazwa/firma osoby prawnej, w
przypadku funduszy inwestycyjnych, informacja na rzecz którego z
zarządzanych funduszy inwestycyjnych wniosek jest składany)
…………………….………………………………………………………………….............................
…………………….……………………………………………………………………...........................
Miejsce zamieszkania/siedziba .……………..……………...…...................................

Kod
pocztowy: .……………..……………...…. ...Miejscowość: .……………..……………...….
Ulica: .……………..……………...….Numer domu: .……………..……………...….............
3.

Nr mieszkania: .……………..……………...….......................................................................
Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):

…………………….…………………………………………………………………….......................
4.

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

5.

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

Adres poczty elektronicznej

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

6.

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

7.

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

Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru
dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej:
Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej:

Imię …………………………………………… Nazwisko ………………………..........................
Numer PESEL/numer paszportu: ……………………………………………..................
8.

9.

Liczba akcji serii F Spółki objętych wnioskiem (nie większa niż
ujawniona w świadectwie depozytowym/wyciągu z rachunku papierów
wartościowych)
………………………………………....(słownie…………………………………………………)

Numer rachunku, na którym zapisane są Akcje serii F oraz nazwa
podmiotu prowadzącego rachunek (zgodnie z treścią świadectwa
depozytowego):

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

UWAGA:
Wyrażam zgodę oraz upoważniam Platynowe Inwestycje SE do
wysłania zbiorczej informacji o wynikach Procedury zawierającej
numer mojego rachunku papierów wartościowych bez wskazania
mojego imienia i nazwiska.
Oświadczenia osoby składającej wniosek:
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu na
rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie oraz że dane na formularzu
zapisu zostały podane dobrowolnie..
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na komunikowanie się ze mną przez
Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu
wskazanego w niniejszym formularzu.
3. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych
dotyczących Wnioskodawcy lub akcji może być nieterminowy zwrot
wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek
i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego
wypełnienia formularza zapisu ponosi Akcjonariusz.

Zasady przetwarzania Danych Osobowych:

1

1. Administratorem danych osobowych Akcjonariusza jest spółka Platynowe
Inwestycje SE ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock
(KRS: 0000734433). Z Administratorem możesz skontaktować się pod
numerem telefonu (22) 290 57 97, pisemnie na adres siedziby
Administratora oraz drogą mailową na adres biuro@platyn.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Akcjonariusza podane w
formularzu „Wniosek o objęcie akcji serii F spółki Platynowe Inwestycje SE
w Płocku wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku Regulowanym
GPW S.A. w Warszawie”.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Akcjonariusza wskazane w
formularzu „Wniosek o objęcie akcji serii F spółki Platynowe Inwestycje SE
w Płocku wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku Regulowanym
GPW S.A. w Warszawie”, w celu przeprowadzenia procedury
wprowadzenia części akcji Spółki serii F do obrotu na rynku regulowanym
GPW S.A. w Warszawie. Administrator przetwarza te dane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia1 to jest z uwagi na to, że przetwarzanie
tych danych jest niezbędne do realizacji procedury wprowadzenia części
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie,

Rozporządzenie 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 [zwane w niniejszej informacji
Rozporządzeniem]

której realizacją zainteresowany jest Akcjonariusz, a także do podjęcia
działań związanych z jej inicjacją.
4. Dane osobowe Akcjonariusza wskazane w formularzu „Wniosek o objęcie
akcji serii F spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku wnioskiem o
wprowadzenie do obrotu na rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie”
będą przetwarzane przez okres trwania procedury, a po jej realizacji lub
zaniechaniu – przez okres wynikający z przepisów prawa.
5. Dane
Akcjonariusza
mogą
zostać
udostępnione
podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (w szczególności
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne,
prawne oraz księgowe). Odbiorcami mogą być także podmioty działające
w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności podmioty nadzorcze w
stosunku do Administratora.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych
Akcjonariusza do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu „Wniosek o objęcie
akcji serii F spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku wnioskiem o
wprowadzenie do obrotu na rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie”
jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procedury wprowadzenia
części akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w
Warszawie. Podanie przedmiotowych danych jest obowiązkiem
umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie uwzględni
Akcjonariusza w ramach procedury.
8. Akcjonariusz ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za
wszelkie kolejne kopie, o które Akcjonariusza się zwróci, Administrator
może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów
administracyjnych.
9. Akcjonariusz ma prawo do żądania od Administratora sprostowania
swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności
dlatego, że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy
zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących
danych.
10. Akcjonariusz ma prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich
danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego może korzystać
w przypadkach określonych w Rozporządzeniu,
11. Akcjonariusz ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w
Rozporządzeniu.
12. Akcjonariusz ma prawo do przenoszenia danych. W związku z tym
Akcjonariusz ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane
osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te
dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
Administratora. Prawo to przysługuje jednak tylko w zakresie danych
osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody oraz w zakresie
danych, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo Akcjonariusz może również żądać, by jego dane
osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
13. Akcjonariusz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Dane Akcjonariusza nie będą przetwarzane w sposób i w celu
podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie
profilowania.
15. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Akcjonariusza
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Załączniki:
- wyciąg z rachunku papierów wartościowych ,
- odpis KRS (w przypadku reprezentowania podmiotu wpisanego do rejestru
KRS),
Data

Podpis

