
 
 Pełnomocnictwo - wzór 

 

 

TREŚĆ PEŁNOMOCNICTWA  

(wymagana forma aktu notarialnego) 

 

§ 1  

Stawający/Stawająca  [Imię i nazwisko] zamieszkały/zamieszkała [ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto], 

PESEL [____________] oświadcza, że: 

1) zamierza objąć [ilość udziałów] udziałów (dalej: Udziały) w kapitale zakładowym Spółki pod firmą 

TENCZYNEK ŚWIEŻE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: 

ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, KRS 0000875245, REGON: 387751143, NIP: 9462702511 (dalej: 

Spółka lub Tenczynek Świeże), które to Udziały zostaną utworzone na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej nie później niż do dnia 31 maja 2022 r. 

(dalej: Uchwała o podwyższeniu); Uchwała o podwyższeniu będzie jedną z uchwał w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego podejmowaną w ramach prowadzonych obecnie przez Spółkę 

działań dotyczących powiększenia składu wspólników, 

2) znana jest mu/jej aktualna treść umowy Spółki (dalej: Umowa Spółki) i na zasadach w niej 

określonych zamierza w Spółce uczestniczyć,  

3) obejmowane przez niego/nią Udziały zostaną pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej kwocie 

[iloczyn liczby subskrybowanych udziałów i ich ceny emisyjnej] zł ( słownie złotych), 

4) zapoznał/a się z treścią raportu z wyceny Tenczynek Świeże sp. z o.o. z lutego 2022 roku, 

sporządzonej przez Mercaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z którą wartość 

godziwa kapitałów własnych w spółce Tenczynek Świeże sp. z o.o., według stanu na dzień 

31.12.2021r. znajduje się w przedziale od 44 024 tys PLN do 66 093 tys. PLN, która to wycena została 

mu udostępniona przez Spółkę wraz ze złożeniem oferty objęcia udziałów, 

5) zapoznał/a się z treścią konspektu informacyjnego, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące 

rodzaju i zakresu działalności prowadzonej przez Spółkę, osiągnięć biznesowych, produktowych 

i finansowych oraz planowanych działań i perspektyw rozwoju Spółki, który to konspekt został mu 

udostępniony przez Spółkę wraz ze złożeniem oferty objęcia udziałów. 

§ 2 

Stawający/Stawająca [imię i nazwisko] zamieszkały/zamieszkała [ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto], 

PESEL [_______________] niniejszym udziela: 

1. Przemysławowi Bobrowiczowi, synowi Wojciecha i Edyty, PESEL 94110210437 

oraz 

2. Tomaszowi Czechowskiemu, synowi Grażyny i Roberta, PESEL 92072810252 

pełnomocnictwa do: 

1) złożenia w jego/jej imieniu oświadczenia o przystąpieniu do Spółki na zasadach określonych  

w Umowie Spółki,  

2) złożenia w jego imieniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na brzmienie Umowy Spółki 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą o podwyższeniu, jak również uchwałami 

o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki podjętymi w ramach działań, o których mowa w §1 pkt 

1) niniejszego aktu, 

3) złożenia w jego/jej imieniu oświadczenia o objęciu [ilość udziałów] udziałów o wartości nominalnej 

50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej [iloczyn subskrybowanych udziałów 

i ich wartości nominalnej] (słownie złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; 

4) złożenia w jego/jej imieniu oświadczenia o pokryciu obejmowanych Udziałów wkładem 

pieniężnym  w łącznej wysokości [iloczyn liczby subskrybowanych udziałów i ich ceny emisyjnej] ( 

słownie złotych). 



5) reprezentowania przed wszelkimi osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi 

niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną we wszystkich 

sprawach związanych z treścią tego pełnomocnictwa i składania dowolnych oświadczeń oraz 

wniosków, jakie okażą się niezbędne, a będą zmierzały do realizacji celu niniejszego pełnomocnictwa.  

§ 3 

[imię i nazwisko] oświadcza, że każdy z ustanowionych niniejszym aktem pełnomocników może samodzielnie 

działać w imieniu Mocodawcy w zakresie wszelkich czynności objętych pełnomocnictwem. 

[imię i nazwisko] oświadcza, że ustanowieni pełnomocnicy są zobowiązani do wzajemnego informowania się 

o wykonaniu czynności objętych pełnomocnictwem oraz o zakresie tego wykonania. 

[imię i nazwisko] oświadcza, że na skutek wykonania pełnomocnictwa mogą zostać objęte w imieniu i na 

rzecz Mocodawcy udziały w łącznej ilości nie większej niż wskazana w § 2 pkt 3 i 4 i na zasadach tam 

wskazanych. 

 

§ 4 

[imię i nazwisko] oświadcza, że w razie wątpliwości niniejsze pełnomocnictwo należy interpretować 

rozszerzająco w sposób umożliwiający pełną jego realizację. 

§ 5 

[imię i nazwisko] oświadcza, że każdy z ustanowionych pełnomocników może ustanowić dla mocodawcy 

dalszych pełnomocników w zakresie niniejszego pełnomocnictwa. 

§ 6 

[imię i nazwisko]  oświadcza, że wypisy tego aktu notarialnego można wydawać pełnomocnikom oraz Spółce 

pod firmą TENCZYNEK ŚWIEŻE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. 

§ 7 

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą TENCZYNEK ŚWIEŻE spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. 

§ 8 

Notariusz pouczył/pouczyła Stawającego/Stawającą, iż w przypadku odwołania tegoż pełnomocnictwa należy 

powiadomić tutejszą Kancelarię o takim fakcie pod rygorem wydania dalszych wypisów z tego aktu osobie 

dotychczas umocowanej bez adnotacji o odwołaniu pełnomocnictwa. 

§ 9 

[imię i nazwisko]  oświadcza, że: 

1) nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 11) 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1115 z późn. zm.); 

2) nie jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko 

polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 12) Ustawy; 

3) nie jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 

2 ust. 2 pkt.3) Ustawy. 


