
















































 
 

PROMETHEUS S.A. 
Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, budynek B-27, biuro@prometheus-sa.com 

KRS: Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000750350, o kapitale zakładowym w wysokości 110.103,00 zł  

NIP: 7831788980 

Zapis na akcje serii D Prometheus S.A. 
 
Dane składającego zapis: 

Imię i nazwisko:   
 

Adres zamieszkania:  
 

PESEL:  
 

Seria i numer dokumentu:   
 

Numer telefonu:  
 

Adres e-mail:  
 

Liczba obejmowanych akcji:  
 

Wysokość wpłaty na akcje 
(ilość akcji x 14,55 zł): 

 
 

 
Dane Emitenta: 
Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa), wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000750350, posiadająca NIP 
7831788980, o kapitale zakładowym w wysokości 110.103,00 zł, opłaconym w całości.  
 
Akcje Serii D 
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje Spółki, zwykłe na okaziciela, serii D, o cenie emisyjnej 14,55 zł (czternaście 
złotych pięćdziesiąt pięć groszy) każda (wartość nominalna 0,10 zł), zaoferowane do objęcia na warunkach i zasadach 
określonych szczegółowo w Ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na akcje Spółki, które zostało opublikowane na 
stronie internetowej www.droneprometheus.com. 
 
Akcje Serii D są emitowane przez Spółkę na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 
spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 
dnia 21 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z 
wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 
 
Oświadczenia Subskrybenta:  
Subskrybent niniejszym oświadcza, że:  
1) obejmuję w drodze subskrypcji otwartej wskazane powyżej Akcje Serii D, tj. akcje zwykłe na okaziciela, serii D, spółki pod 
firmą Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000750350), o cenie emisyjnej 14,55 zł (czternaście złotych 
pięćdziesiąt pięć groszy) każda (wartość nominalna 0,10 zł) każda, 
2) dokonam wpłaty kwoty …………………… zł na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Spółki PROMETHEUS S.A. o 
numerze 89 1160 2202 0000 0003 8587 2768 w terminie 1 dnia od złożenia niniejszego zapisu, 
3) wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki.  
 
Podmioty upoważnione do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii D 
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka.  
 
Data złożenia: ……………………… roku 
 
Podpisy:  
 
 
Podpis składającego formularz:    …………..……………..………………. 
 

Czytelny podpis składającego zapis 
 
 
W imieniu Spółki: MAŁGORZATA KSIĄŻEK 
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