Klauzula informacyjna
1. W związku z postanowieniami Rozporządzenia 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), określanego również jako „RODO”, „ORODO” lub „GDPR”, pragniemy poinformować, iż
administratorem danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby, zamieszczonych w Mediraty sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie jest Mediraty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwany dalej: "Administratorem".
2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: rodo@mediraty.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są postanowienia Ustawy o obligacjach z dnia
15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.), w związku z emisją obligacji przez Administratora
oraz koniecznością realizacji przez niego czynności dotyczących emisji przedmiotowych papierów
wartościowych. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby, które zostały do tego upoważnione
przez Administratora, podmioty, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych w
celu realizacji jego obowiązków, o ile ma to zastosowanie, a także zarząd Administratora.
4. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich podania uniemożliwi nabycie przez
Ciebie obligacji emitowanych przez Administratora.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres do 10 lat.
6. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów mających swoje siedziby w państwach spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe
przetwarzane są do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
7. Zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym
momencie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o ile ma to zastosowanie.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Wypełniając Formularz Zapisu Obligacji Serii Y emitowanej przez Mediraty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
potwierdzasz wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Administratora tak przekazanych danych
osobowych, a także oświadczasz i zapewniasz, iż zapoznałeś się z powyższą informacją, rozumiesz jej treść oraz
jesteś świadomy przysługujących Tobie praw.

*

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
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FORMULARZ ZAPISU OBLIGACJI SERII Y EMITOWANEJ PRZEZ
MEDIRATY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE *
(*Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Formularzu Zapisu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii Y)
Niniejszy formularz stanowi zapis na zabezpieczone, kuponowe obligacje zwykłe na okaziciela serii Y emitowane przez Mediraty
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”). Przedmiotem subskrypcji jest nie więcej niż 2.000 Obligacji, o wartości nominalnej
1.000 każda, o terminie wykupu 26 sierpnia 2022 r.
Oferta prowadzona przez Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00 – 867 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
DANE SUBSKRYBENTA (osoba fizyczna)
Imię

Drugie imię

Nazwisko
PESEL
Seria i numer
dowodu osobistego

Seria i numer
paszportu
DANE SUBSKRYBENTA (osoba prawna)

Nazwa Firmy
REGON

KRS

Ilość wspólników ze wskazaniem ich osobowości prawnej oraz udział w spółce w przypadku spółek osobowych:
DANE ADRESOWE
Ulica

Numer

Miasto

Kod pocztowy

Numer lokalu
Kraj

DANE DO KORESPONDENCJI
Ulica

Numer

Miasto

Kod pocztowy

Numer lokalu
Kraj

STATUS DEWIZOWY
Rezydent



Nierezydent



Kraj rezydencji

DANE KONTAKTOWE
Numer telefonu

Adres e-mail
DANE DO PRZELEWU

W przypadku przydzielenia Obligacji świadczenia pieniężne z nich wynikające zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy,
którego Subskrybent jest właścicielem.
Numer konta bankowego
Nazwa banku
Urząd Skarbowy
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMISJI
Emitent (podmiot, do którego
przekazano zlecenie)
Oferujący (przyjmujący i
przekazujący zlecenie Klienta)

Mediraty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Rodzaj subskrybowanych Obligacji

Obligacje zwykłe kuponowe

Cena emisyjna jednej Obligacji

1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc 00/100)
PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI

Liczba subskrybowanych Obligacji (nie mniej niż 5 sztuk)
1

Słownie liczba subskrybowanych Obligacji
Łączna kwota wpłaty na Obligacje (wartość transakcji)
Słownie kwota wpłaty na Obligacje
Rodzaj zlecenia

Zakup obligacji

Nazwa Banku oraz Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat z tytułu zapisu na Obligacje:
Numer rachunku

73 1130 1017 7080 0234 0900 0034

Nazwa Banku

Bank Gospodarstwa Krajowego (SWIFT: GOSKPLPW)

Odbiorca przelewu

Copernicus Securities S.A.

Tytuł wpłaty

Zapis na Obligacje serii Y spółki Mediraty sp. z o.o.– (imię i nazwisko inwestora)

Wysokość opłaty i prowizji z tytułu przyjęcia i przekazania zlecenia

Brak

OŚWIADCZENIA
1.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (am) się, rozumiem i akceptuję treść Memorandum Informacyjnego wraz z
Warunkami Emisji, sporządzonego w związku z ofertą obligacji spółki Mediraty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
mam świadomość faktu, iż zapisy niniejszych dokumentów mają charakter wiążący.

2.

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem (am) się, rozumiem i akceptuję informację o czynnikach ryzyka wskazanych w
Memorandum Informacyjnym serii Y emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji przez Spółkę.

3.

Zobowiązuje się do opłacenia Obligacji w pełnej wysokości łącznej ceny emisji Obligacji poprzez przekazanie całej jej
kwoty na rachunek Oferującego w terminie nie późniejszym niż wynikający z treści Memorandum Informacyjnego.

4.

Podejmuję samodzielnie i niezależnie decyzję odnośnie nabycia Obligacji.

Data i czytelny podpis Klienta

Data, godzina* i miejsce** przyjęcia
formularza zapisu.
(wypełnia osoba przyjmująca zapis od Klienta)

Data, godzina* przekazania formularza
zapisu do innego podmiotu.

data : 26.02.2021 r., godzina : 15:29

Pieczęć i czytelny podpis przyjmującego
zapis w imieniu Oferującego i Emitenta

*Obowiązująca strefa czasowa: UTC+01:00.
**Miejsce wykonania zlecenia.
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Oświadczenie w Zakresie Celu Inwestycyjnego i Sytuacji Majątkowej Klienta

Ja niżej podpisana/ny niniejszym oświadczam i zapewniam Copernicus Securities S.A., że:
1.

uzyskiwane przeze mnie comiesięczne przychody uwzględniające posiadane zobowiązania oraz koszty są na
poziomie nie niższym niż 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), lub wartość posiadanych przeze mnie
wolnych środków pieniężnych będących w dyspozycji jest na poziomie nie niższym niż 5 000 PLN (słownie:
pieć tysięcy złotych);

2.

jestem świadomy/a, że inwestycja w instrumenty finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, w tym w
szczególności ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem emitenta, mogącym skutkować utratą przeze mnie części
lub całości (do 100%) kapitału zainwestowanego przeze mnie w instrument finansowy;

3.

akceptuję ryzyko charakterystyczne dla inwestycji w niezabezpieczone/zabezpieczone obligacje korporacyjne
wskazane poniżej;

4.

posiadany przeze mnie horyzont czasowy inwestycji wynosi co najmniej 18 miesięcy.

Niniejsze oświadczenie dotyczy obligacji zwykłych na okaziciela serii Y (‘Obligacje’) spółki MediRaty sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (‘Spółka’,’Emitent’). Podstawą prawną emisji jest art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach,
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie programu emisji obligacji Spółki oraz na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań
w związku z emisjami obligacji w ramach tego programu, Uchwała nr 24 Zarządu Emitenta z dnia 17 listopada
2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji, Uchwała nr 1/2021 Zarządu Emitenta z dnia 17 lutego
2021 r. w sprawie emisji obligacji serii Y w ramach Programu Emisji Obligacji

Nazwa Klienta:
Adres Klienta:

Data oraz podpis Klienta:
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