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UMOWA OPCJI  

(dalej: Umowa) 

 

 

zawarta w Tenczynku pomiędzy: 

 

Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku, przy ul. Tenczyńskiej 59, 32-

067 Tenczynek, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635590, NIP 9462662680, REGON 365331458, 

z kapitałem zakładowym 342 715,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez: 

 

 

 

 

zwaną dalej ‘Wystawcą’ 

 

a 

 
[imię i nazwisko], zamieszkałym/zamieszkałą: [adres], legitymującym się/legitymującą się dowodem 

osobistym seria i numer [seria i numer dowodu osobistego] posiadającym/posiadającą numer PESEL 

[numer PESEL], , 

zwanym/zwaną dalej ‘Nabywcą’, 

 

zwanymi łącznie również Stronami, 

 

o następującej treści: 

 

 

§1 

[DEFINICJE] 

Strony przyjmują w ramach Umowy następujące definicje: 

1) Spółka - Tenczynek Świeże spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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. 

2) UDZIAŁY TRZECIEJ EMISJI –  [liczba udziałów] udziałów w kapitale zakładowym Spółki o 

wartości nominalnej po 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 

nominalnej [iloczyn liczby udziałów i wartości nominalnej 1 udziału] PLN (słownie: 

____________ złotych), o wartości emisyjnej po 40 500 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 

pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości emisyjnej [iloczyn liczby udziałów i wartości 

emisyjnej 1 udziału] PLN (słownie: _________________ złotych), które to udziały: 

a) zostaną objęte w imieniu i na rzecz Nabywcy przez pełnomocnika umocowanego na 

podstawie pełnomocnictwa, którego kopia stanowi załącznik do Umowy  

oraz 
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b) przysługiwać będą Nabywcy po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,  

w ramach którego to podwyższenia udziały objęte zostały w sposób określony w lit. a 

powyżej. 

3) Instrument Bazowy – UDZIAŁY TRZECIEJ EMISJI w ilości [liczba udziałów].  

4) Opcja - opcja sprzedaży UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI. 

5) Cena Wykonania – to kwota stanowiąca 124% łącznej wartości emisyjnej [liczba udziałów] 

UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI, tj. [124% iloczynu liczby udziałów i wartości emisyjnej 1 udziału] 

PLN (słownie: ________________ złotych) za [liczba udziałów]  UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI. 

6) Opcja sprzedaży - zobowiązanie Wystawcy Opcji do odkupienia od Nabywcy Opcji UDZIAŁÓW 

TRZECIEJ EMISJI po Cenie Wykonania. 

7) Dzień Wygaśnięcia – dzień wskazany w § 2 pkt 6. 

 

§2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

Strony określają następujące uprawnienia i obowiązki wynikające z Opcji: 

 

1) Strony zgodnie postanawiają, że po upływie 2 lat od dnia wniesienia wkładów na poczet 

obejmowanych przez Nabywcę UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI Nabywcy będzie przysługiwało 

uprawnienie do żądania od Wystawcy, na warunkach wskazanych w Umowie, aby ten nabył  

[liczba udziałów] (słownie: ______) posiadanych przez Nabywcę UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI 

za Cenę Wykonania. Za dzień wniesienia wkładów uznaje się dzień księgowania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Spółki, zgodnie z potwierdzeniem transakcji, które 

stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

2) Żądanie nabycia UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI może dotyczyć tylko i wyłącznie takiej ilości 

Instrumentów Bazowych na jaką wystawiona została Opcja, bez możliwości kierowania do 

Wystawcy żądania o nabycie części Instrumentów Bazowych, chyba że STRONY postanowią 

inaczej. 

3) Liczba Instrumentów Bazowych, na jaką została wystawiona Opcja.  

Niniejsza Opcja zostaje wystawiona na  [liczba udziałów] (słownie: ______) sztuk Instrumentu 

Bazowego. 

4) Cena Wykonania Opcji. 

Jest to Cena Wykonania. Cena Wykonania Opcji w dniu wykonania Opcji wynosić będzie [124% 

wartości emisyjnej 1 udziału] PLN (słownie: _______________ złotych) (cena za jeden UDZIAŁ 

TRZECIEJ EMISJI), tj. łącznie [124% iloczynu liczby udziałów i wartości emisyjnej 1 udziału] PLN 

(słownie: ________________ złotych) za [liczba udziałów]  UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI. 

5) Sposób wykonania Opcji. 

a) Opcja zostanie wykonana poprzez zawarcie umowy sprzedaży Instrumentu Bazowego na 

rzecz Wystawcy Opcji po Cenie Wykonania Opcji, 

b) w celu skorzystania z Opcji, Nabywca Opcji powinien doręczyć Wystawcy Opcji pisemną 

informację o zamiarze skorzystania z Opcji, przy czym prawidłowo zaadresowana przesyłka 

polecona (rejestrowana) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru nadana w polskim 

urzędzie pocztowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie uznana za doręczoną 

w dniu faktycznego jej odbioru, jednak nie później, niż z upływem terminu do odbioru 

przesyłki poleconej na podstawie powtórnego awiza. Doręczenie pisemnej informacji 

o zamiarze skorzystania z Opcji może zostać dokonane nie wcześniej niż po upływie 
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24 miesięcy od dnia wniesienia wkładów na poczet obejmowanych przez Nabywcę 

UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, i nie później 

niż w terminie 30 miesięcy od tego dnia,  

c) brak doręczenia informacji w terminie i na zasadach określonych lit. b powyżej oznacza 

rezygnację Nabywcy Opcji z wykonania Opcji, 

d) Umowa sprzedaży Instrumentów Bazowych powinna zostać zawarta w formie pisemnej 

z podpisem notarialnie poświadczonym nie później niż w terminie 30 dni roboczych od 

dnia otrzymania przez Wystawcę pisemnej informacji, o której mowa w lit. b powyżej,  

e) Wystawca i Nabywca ustalą dokładny termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży 

Instrumentów Bazowych. W przypadku, gdy Wystawca i Nabywca nie ustalą tego terminu 

i miejsca co najmniej na 3 dni robocze przed upływem terminu określonego w literze d 

powyżej, umowa sprzedaży Instrumentów Bazowych zostanie zawarta w ostatnim dniu 

tego terminu w miejscu wskazanym przez Nabywcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Wystawcy: akcja@swiezepiwo.pl 

f) Cena Wykonania Opcji płatna będzie w dniu zawarcia umowy sprzedaży Instrumentów 

Bazowych. 

6) Dzień Wygaśnięcia Opcji. 

Niniejsza Opcja wygasa z upływem 30 miesięcy od dnia wniesienia wkładów na poczet 

obejmowanych przez Nabywcę UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI, o którym mowa w pkt 1 

niniejszego paragrafu. 

7) Nabywca Opcji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wystawcy Opcji o zbyciu 

części lub całości Instrumentów Bazowych. 

8) W przypadku zbycia Instrumentów Bazowych przez Nabywcę Opcji ponowne nabycie przez 

niego Instrumentów Bazowych nie nadaje prawa do skorzystania z Opcji. 

9) W przypadku uchylenia się przez Wystawcę od zawarcia umowy sprzedaży Instrumentów 

Bazowych (tj. od wykonania Opcji zgodnie z postanowieniami Umowy), w szczególności 

niestawienia się osoby upoważnionej przez Wystawcę w miejscu i terminie określonym 

zgodnie z pkt 5) lit. e w celu zawarcia umowy sprzedaży Instrumentów Bazowych lub w każdym 

innym przypadku, gdy do zawarcia umowy sprzedaży Instrumentów Bazowych nie dojdzie 

z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, Nabywca uprawniony będzie do żądania od 

Wystawcy kary umownej w wysokości 134% łącznej kwoty wkładu pieniężnego wniesionego 

przez Nabywcę na [liczba udziałów] UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI, tj. [134% iloczynu liczby 

udziałów i wartości emisyjnej 1 udziału] PLN (słownie: ________________ złotych). 

Wystawca oświadcza jednocześnie, że wysokość zastrzeżonej kary umownej jest adekwatna 

do wysokości ewentualnej szkody, którą na skutek uchylenia się przez Wystawcę od zawarcia 

umowy sprzedaży Instrumentów Bazowych może ponieść Nabywca, w związku z czym ustalona 

wysokość kary umownej nie może zostać uznana za wygórowaną. 

10) Wystawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 30 dni od dnia rejestracji przez właściwy 

sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego to podwyższenia 

utworzone zostaną UDZIAŁY TRZECIEJ EMISJI, notarialnego oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji wobec Nabywcy w trybie art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. w zakresie obowiązku zapłaty kary 

umownej, o której mowa w pkt 9 zdanie pierwsze powyżej. Strony Umowy postanawiają, że 

zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku zapłaty ww. kary umownej jest 

doręczenie Wystawcy nadanego przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., Nr 1529) przez Nabywcę na 

mailto:akcja@swiezepiwo.pl
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adres Wystawcy ujawniony w komparycji Umowy oraz na adres ujawniony w chwili 

dokonywania zawiadomienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 9 zdanie pierwsze 

powyżej z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od dnia ww. doręczenia oraz bezskuteczny 

upływ ww. terminu zapłaty. Nabywca może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 

notarialnemu, o którym mowa w niniejszym punkcie nie później niż w terminie 60 dni od dnia 

zawarcia umowy sprzedaży Instrumentów Bazowych, o której mowa w § 2 pkt 5 lit. d Umowy. 

§3 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

Strony postanawiają ponadto: 

1) Zgodnie z intencjami Stron Umowa ma charakter przedwstępnej umowy sprzedaży 

Instrumentu Bazowego, przy czym uprawnionym do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej, 

tj. umowy sprzedaży Instrumentu Bazowego jest wyłącznie Nabywca. 

2) W kwestiach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i Kodeksu spółek handlowych. 

3) Umowa podlega w całości prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

4) Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie zawiadomienia przewidziane postanowieniami 

Umowy, przepisami prawa albo związane z zawarciem i wykonaniem Umowy zostaną 

doręczone drugiej Stronie osobiście za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy oraz na adresy ujawnione 

w chwili dokonywania zawiadomienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

5) Strony zobowiązują się natychmiast powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu, a doręczenia 

dokonane na dotychczasowe adresy uznaje się za prawidłowo dokonane do czasu skutecznego 

na gruncie Umowy powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu. Strona, która nie 

powiadomi o zmianie adresu, będzie odpowiadać za szkody spowodowane niewywiązaniem 

się z tego obowiązku. 

6) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Załącznik nr 1 – potwierdzenie transakcji wniesienia wkładów na poczet obejmowanych przez Nabywcę 

UDZIAŁÓW TRZECIEJ EMISJI. 

 

 

Data:  ______________      Data:  ________________ 

 

 

____________________      ________________________ 

Nabywca         Wystawca 

 


