
 

 

Propozycja nabycia - wzór 

 

Lublin, dnia [___]  r. 

 

 

 

 

Sz.P. 

[Imię i nazwisko]  

(„Adresat”) 

 

 

 

 

PROPOZYCJA NABYCIA NR  [___] /2022 

udziałów Spółki Tenczynek Świeże sp. z o.o. 

 z siedzibą w Lublinie 

 

Tenczynek  Świeże sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Archidiakońskiej 9, 20-113 Lublin, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000875245, REGON: 

387751143, NIP: 9462702511 („Emitent”) niniejszym proponuje objęcie udziałów Emitenta, 

wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej 

nie później niż do 31 maja 2022 roku, na następujących warunkach: 

1. Cena emisyjna udziału wynosi 40 500,00 zł za jeden udział. 

2. Wartość nominalna udziału wynosi 50,00 zł za jeden udział. 

3. Jeśli zamiarem Adresata będzie objęcie udziałów winien on: 

1) wypełnić prawidłowo kwestionariusz osobowy dostępny na 

www.zainwestuj.swiezepiwo.pl  

2) niezwłocznie, w terminie 5 dni od dnia wypełnienia kwestionariusza opłacić zaliczkę na 

poczet objęcia udziałów w pełnej kwocie, stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych 

udziałów i ich ceny emisyjnej wskazanej w pkt 1 powyżej, przelewem na rachunek 

bankowy Emitenta 17 1050 1953 1000 0090 3239 6880, 

3) niezwłocznie, w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Emitenta dokumentów na 

wskazany przez Adresata adres e-mail, odesłać do Emitenta komplet dokumentów 

inwestorskich,  

4) w terminie ustalonym z Emitentem, najpóźniej do dnia 15 maja 2022 roku udzielić 

pełnomocnictwa w oparciu o wzór, który stanowi załącznik 1.A do niniejszej Propozycji 

nabycia,  

zgodnie z instrukcją nabycia udziałów spółki Tenczynek Świeże sp. z o.o., która stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej Propozycji nabycia. 

4. Brak wpłaty przez Adresata zaliczki na poczet objęcia udziałów w terminie określonym w pkt. 

3.3) będzie równoznaczne z nieprzyjęciem niniejszej oferty przez Adresata. 

5. Uchwała podwyższająca kapitał zakładowy Spółki określająca ilość udziałów oraz wysokość 

kapitału zostanie podjęta przez Zgromadzenie Wspólników Emitenta po zakończeniu okresu 

http://www.zainwestuj.swiezepiwo.pl/
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subskrypcji nie później jednak niż do dnia 31 maja 2022 roku. Po podjęciu uchwały, Emitent 

przekaże Adresatowi informację o liczbie utworzonych i objętych udziałów.  

6. W przypadku opłacenia większej liczby udziałów niż liczba udziałów objętych przez Adresata, 

Emitent zleci dokonanie przelewu nadpłaconej kwoty na rachunek bankowy Adresata,  

z którego dokonano opłacenia zaliczki. Jeśli wolą Adresata jest otrzymanie zwrotu nadpłaconej 

kwoty na inny rachunek lub opłacenie udziałów zostało dokonane z rachunku nienależącego 

do Adresata jest on zobowiązany złożyć Emitentowi pisemne oświadczenie w tej sprawie. 

7. Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania oferty w okresie jej trwania.  

8. Wszelkie kierowane do Adresata zawiadomienia przekazywane będą w taki sam sposób, w jaki 

przekazano niniejszą Propozycję nabycia. 

 

Emitent uprzejmie przypomina, że osoby obejmujące udziały Emitenta powinny być świadome ryzyka, 

jakie niesie za sobą inwestowanie, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą 

analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja - konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 

 

 

Zarząd Tenczynek Świeże sp. z o.o. 

 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik 1.A: 1) wzór pełnomocnictwa, 2) umowa opcji 3) oświadczenie ZW 4) pełnomocnictwo ZW 
Załącznik 1.B:  Prezentacja inwestorska 
Załącznik 1.C:  Raport z wyceny Tenczynek Świeże sp. z o.o.  
Załącznik 1.D: Umowa Spółki Tenczynek Świeże sp. z o.o. – tekst jednolity 
Załącznik 2: Kwestionariusz osobowy 
Załącznik 3: Instrukcja nabycia udziałów 

 

 


