
Komunikat nr 2*  
aktualizuj ący tre ść Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.  

zatwierdzonego przez Komisj ę Nadzoru Finansowego  
w dniu 31 marca 2009 r. 

 
 
 
W związku z wycofaniem się Wprowadzających ze sprzedaŜy Akcji Serii A w Ofercie Publicznej oraz ustaleniem 
ceny emisyjnej Akcji Serii B na 6 zł za akcję na kolejnej stronie niniejszego komunikatu przedstawia się aktualną 
treść Formularza zapisu na Akcje Oferowane stanowiącego Załącznik nr 4 do Prospektu. W Formularzu została 
równieŜ poprawiona omyłka pisarska.  
 
*Informacje stanowiące treść Komunikatu nr 1 aktualizującego Prospekt zostały uwzględnione, zgodnie z art. 52 
ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w treści Prospektu udostępnionego do 
wiadomości publicznej w dniu 7 kwietnia 2009 r.  
 



 
Formularz zapisu na Akcje Oferowane 

 
Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela spółki APLISENS S.A.  oferowane w Publicznej 
Ofercie. Przedmiotem Oferty jest 2.500.000 Akcji Serii B  (nowej emisji) o wartości nominalnej 0,20 złoty kaŜda. 
Podstawą prawną emisji jest uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 
listopada 2008 roku.  
 

1. Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej: 
.......................................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej:  

..................................................................................................................................................................................... 

3. Adres do korespondencji: 
..................................................................................................................................................................................... 

4. Status dewizowy: rezydent � nierezydent � 

5. Rezydent: osoba fizyczna - rodzaj, seria i numer dowodu toŜsamości oraz PESEL / dla osób prawnych - numer 
KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny: 
..................................................................................................................................................................................... 

6. Nierezydent: osoba fizyczna - seria i numer paszportu / dla osób prawnych - numer rejestru właściwy dla kraju 
zarejestrowania: 
..................................................................................................................................................................................... 

7. Rodzaj transzy: Transza Detaliczna � Transza DuŜych Inwestorów � 

8. Cena emisyjna: 6  zł. 

9. Liczba akcji objętych zapisem: .............. (słownie: ................................................................................................) 

10. Kwota wpłaty na akcje: ………………….....................zł……………..... gr.  

(słownie:………….......................................................................................................................................................) 

11. Sposób zapłaty: gotówka � przelew �  

12. Wskazanie rachunku do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (dotyczy tylko Transzy Du Ŝych Inwestorów ): 

 na rachunek nr 
........................................................................................................................................................ 

 prowadzony przez 
.................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek) 

13. Adres podmiotu upowaŜnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczenia osoby składaj ącej zapis 
Oświadczam, Ŝe zapoznałem(am) się z treścią Prospektu spółki APLISENS S.A. i akceptuję warunki Publicznej Oferty. 
Oświadczam, Ŝe zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść. Oświadczam, Ŝe zgadzam się na 
przydzielenie mniejszej liczby akcji niŜ objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi 
w Prospekcie. Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, 
iŜ przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na 
przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie 
zapisem na akcje APLISENS S.A. przez dom maklerski przyjmujący zapis Oferującemu, Emitentowi oraz Wprowadzającym, 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz, Ŝe upowaŜniam te podmioty do otrzymania tych informacji. 
 
 

Data i podpis składającego zapis    Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis 

Dyspozycja Deponowania Akcji 
Wypełniają jedynie podmioty składające zapisy w Transzy DuŜych Inwestorów. 

Ja, niŜej podpisany(a), proszę o zdeponowanie przydzielonych mi akcji na moim rachunku inwestycyjnym  
 
nr................................................................... prowadzonym przez  
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

Data i podpis składającego dyspozycję    Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję 

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu 
ponosi osoba składająca zapis. 
 


