………………………………………………………
adres (pieczęć) podmiotu przyjmującego zapis i wpłaty

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki Cherrypick Games S.A.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki Cherrypick Games siedzibą w Warszawie
i adresem przy ul. Izbickiej 8, 04-838 Warszawa (dalej: „Spółka”), o wartości nominalnej 0,15 zł każda, oferowane w ofercie publicznej z
zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podstawą prawną emisji Akcji Serii E jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E
z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dzień prawa poboru: 22 lutego 2022 roku), zmiany Statutu Spółki, dematerializacji
akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Akcje serii E przeznaczone są do objęcia na
warunkach określonych w wyżej wymienionej uchwale i opublikowanym w dniu 21 lutego 2022 r. na stronie www.cherrypickgames.com
Dokumencie Ofertowym

1. Imię i nazwisko / firma lub nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
..............................................................................................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ulica,
numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy):
..............................................................................................................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji:
..............................................................................................................................................................................................................................
4. Adres e-mail …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
5.
PESEL oraz seria i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osób fizycznych rezydentów), numer KRS lub inny właściwy numer
identyfikacyjny oraz kod LEI (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej rezydentów), seria
i numer paszportu (w przypadku osób fizycznych nierezydentów), oznaczenie rejestru i numer w rejestrze oraz kod LEI (w przypadku osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nierezydentów):

5.

..............................................................................................................................................................................................................................
Dane osoby fizycznej składającej zapis w imieniu inwestora (imię, nazwisko oraz PESEL lub numer paszportu):
..............................................................................................................................................................................................................................

6. Status dewizowy (zaznaczyć X): … rezydent … nierezydent
7. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 8,00 zł

(słownie: osiem złotych) za jedną akcję.

8. Numer rachunku papierów wartościowych oraz nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na których posiadane są
prawa poboru / akcje spółki w dniu prawa poboru:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Składane zapisy:
a. Zapis podstawowy:
Liczba subskrybowanych akcji serii E: .......................... sztuk na podstawie posiadanych ………………………………….. Praw Poboru.
Kwota wpłaty na akcje serii E (zapis podstawowy): ........................... zł
b. Zapis dodatkowy:
Liczba subskrybowanych akcji serii E .......................... sztuk.
Kwota wpłaty na akcje serii E (zapis dodatkowy): ........................... zł
c. Zapis na podstawie zaproszenia Zarządu: …………………………………

10. Nazwa i adres podmiotu przyjmującego zapis i wpłatę na akcje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Data i czas przyjęcia zapisu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu środków:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przydzielone inwestorowi Akcje Serii E zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis na Akcje Serii E.
Zwrot wpłaconej kwoty lub jej części (w przypadku innych inwestorów niż klienci banków depozytariuszy) nastąpi na rachunek papierów
wartościowych, z którego został złożony zapis.
Uwagi:
a) Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora może być nieterminowy zwrot wpłaconych
środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego
wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent.
b) Niniejszy formularz wypełnia się w co najmniej trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Subskrybenta i jeden dla Spółki. Uzupełniony egzemplarz
dla Spółki należy wysłać na adres Spółki: ul Izbicka 8, 04-838 Warszawa
c) Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonują zapisu na akcje serii E w biurze maklerskim, w którym mają zdeponowane prawa
poboru (JPP), uprawniające do objęcia akcji serii E w chwili składania zapisu. W przypadku inwestorów, dla których rachunek papierów
wartościowych prowadzony jest przez podmiot inny niż biuro maklerskie (bank depozytariusz), zapisy oraz wpłaty powinny być dokonane w
biurze maklerskim realizującym zlecenia danego banku depozytariusza. Akcje zostaną zdeponowane na rachunku maklerskim, z którego
realizowany jest zapis.
Oświadczenie Subskrybenta
Ja niżej podpisany, oświadczam, że:
▪
Akceptuję zasady przydziału Akcji serii E i zgadzam się na przydzielenie mi akcji serii E zgodnie z zasadami opisanymi w uchwale
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2022 r. oraz w Dokumencie Ofertowym,
▪
zapoznałem się i akceptuję warunki oferty akcji serii E Spółki opisane w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Dokumencie
Ofertowym. Oświadczam także, że zapoznałem się i akceptuję brzmienie Statutu Spółki,
▪
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty akcji serii E Spółki, przyjmuję
do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu
zostały podane dobrowolnie,
▪
przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych
oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na akcje serii E przez dom maklerski przyjmujący zapis, Emitentowi oraz
obsługującemu emisję, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji akcji serii E oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania
tych informacji.

…..……………………………...........
(data i podpis Subskrybenta)

...………………………………………......................................................
(data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis)

