
Oświadczenie 

o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje serii H  

spółki Europejski Fundusz Energii S.A. 

Ja niżej podpisany(na), mając na względzie złożony przeze mnie zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, spółki Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) oferowane w ramach 

oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru przeprowadzanej przez Spółkę na podstawie memorandum informacyjnego 

opublikowanego na stronie internetowej Spółki www.efesa.pl. w dniu 8 sierpnia 2016 r. (Memorandum Informacyjne), w 

związku z udostępnieniem przez Spółkę do publicznej wiadomości: 

 

w dniu _______________________ 2016 r. aneksu nr  _ do Memorandum Informacyjnego,  

 

działając na podstawie art. 51a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. poz. 94) 

niniejszym oświadczam, że uchylam się od skutków prawnych złożonego przeze mnie zapisu na akcje serii H 

INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTORA 

Imię i nazwisko/firma:  

Adres zamieszkania/siedziba:  

PESEL/REGON:  

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISU 

Data złożenia zapisu:  

Liczba akcji serii H objętych zapisem podstawowym:  

Liczba akcji serii H objętych zapisem dodatkowym:  

Kwota wpłaty na akcje serii H:  

Nazwa podmiotu w którym złożono zapis na akcje serii H:  

Numer rachunku inwestycyjnego z którego dokonany został 

zapis na akcje serii H: 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA 

Nazwisko i imię:  

Miejsce zamieszkania:  

W przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu 

tożsamości oraz PESEL/ w przypadku nierezydentów: seria 

i numer paszportu: 

 

  

Nazwisko i imię:  

Miejsce zamieszkania:  

W przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu 

tożsamości oraz PESEL/ w przypadku nierezydentów: seria 

i numer paszportu: 

 

Oświadczam, że jestem świadomy(ma), że zwrot środków wpłaconych tytułem zapisu na akcje serii H zostanie dokonany bez jakichkolwiek 

odsetek i odszkodowań na rachunek, z którego dokonana została wpłata na akcje serii H. 

                                                                     

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

Data i podpis osoby składającej oświadczenie   Data przyjęcia oświadczenia, podpis i pieczęć 

imienna przyjmującego oświadczenie 

 

..……………………………….. 

Pieczęć placówki, w której  

przyjmowane jest oświadczenie 


