
Załącznik 3 do Propozycji nabycia  

 
Instrukcja nabycia udziałów Tenczynek Świeże sp. z o.o. 

 
 

1. Prosimy o podanie swoich danych, na podstawie których Tenczynek Świeże sp. z o.o. („Emitent”) 
przygotuje imienną Propozycję nabycia. W tym celu należy wykorzystać kwestionariusz osobowy, 
który dostępny jest pod poniższym linkiem: 

www.zainwestuj.swiezepiwo.pl  

Prawidłowe wypełnienie kwestionariusza osobowego gwarantuje otrzymanie od Emitenta 
Propozycji nabycia.  

2. Niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowo 
wypełnionego kwestionariusza osobowego – na wskazany przez Inwestora adres e-mail Emitent 
przesyła: 

1. Imienną Propozycję nabycia udziałów Tenczynek Świeże sp. z o.o. 

Załącznik A do Propozycji nabycia zawierający: 

1) Wzór pełnomocnictwa 

2) Umowę opcji 

3) Oświadczenie ZW 

4) Pełnomocnictwo ZW 

Załącznik B - Prezentację  

Załącznik C – Raport z wyceny Tenczynek Świeże sp. z o.o. 

Załącznik D - Umowę spółki Tenczynek Świeże sp. z o.o. – tekst jednolity 

2. Kwestionariusz osobowy Inwestora 

3. Instrukcję nabycia udziałów Tenczynek Świeże sp. z o.o. 

3. Jeżeli Inwestor zdecyduje się zainwestować: 

1. Inwestor drukuje dwa (2) egzemplarze Propozycji nabycia oraz umieszcza parafki na 
każdej stronie 

2. Inwestor drukuje po dwa (2) egzemplarze załącznika A do Propozycji nabycia 
zawierającego: 

1) Wzór pełnomocnictwa i parafuje każdą stronę 

2) Umowę opcji i parafuje każdą stronę oraz podpisuje w miejscu dla Nabywcy 
 i podpis opatruje datą dokonania podpisu w miejscu wskazanym w umowie 

3. Inwestor drukuje jeden (1) egzemplarz kwestionariusza osobowego i podpisuje  
w miejscu dla Inwestora (p. VIII kwestionariusza) 

4. Inwestor drukuje jeden (1) egzemplarz Oświadczenia ZW i podpisuje w miejscu dla 
Inwestora  

5. Inwestor drukuje jeden (1) egzemplarz Pełnomocnictwa ZW i podpisuje w miejscu dla 
Inwestora  

UWAGA! Dokumenty zostały już uzupełnione na podstawie przekazanych danych. 

http://www.zainwestuj.swiezepiwo.pl/
https://inwestorzy.typeform.com/to/vYmjvC
https://inwestorzy.typeform.com/to/vYmjvC
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4. Komplet (wszystkie egzemplarze) podpisanych i parafowanych dokumentów inwestorskich 
wymienionych w punkcie 3. powyżej należy przesłać na adres korespondencyjny: 

Tenczynek Świeże sp. z o.o. 
Pl. Powstańców Śl. 17/119, 53-329 Wrocław 

nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Emitenta dokumentów na wskazany przez 
Inwestora adres e-mail. 

5. Równolegle, Inwestor dokonuje przelewu na poczet objęcia udziałów w pełnej kwocie 
stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych udziałów i ich ceny emisyjnej  

Należy dokonać wpłaty za udziały zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

Numer konta: 17 1050 1953 1000 0090 3239 6880 

Konto prowadzone przez: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

Tytułem: nazwa/ imię i nazwisko INWESTORA, zaliczka na udziały  

Przelew należy wykonać niezwłocznie po wypełnieniu formularza na 
www.zainwestuj.swiezepiwo.pl, z rachunku bankowego należącego do Inwestora, nie później niż 
w terminie 5 dni. 

6. Emitent, po odnotowaniu wpłaty zaliczki na poczet objęcia udziałów kontaktuje się  
z Inwestorem by umówić wizytę u notariusza – pełnomocnictwo udzielane według wzoru  
z załącznika 1.A do Propozycji nabycia wymaga formy aktu notarialnego. 

Udzielone przez Inwestora przed notariuszem pełnomocnictwo, na koszt Tenczynek Świeże 
sp. z o.o., zostanie odebrane przez kuriera i przekazane do Emitenta. 

7. Po otrzymaniu od Inwestora kompletu dokumentów, a od notariusza wypisu pełnomocnictwa 
Emitent podejmie działania w celu podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w ślad której to uchwały pełnomocnik Inwestora 
złoży stosowne oświadczenie o objęciu udziałów, a Zarząd Spółki złoży stosowne oświadczenie że 
wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione i następnie przygotuje, 
i złoży wniosek do KRS o wpis podwyższonego kapitału zakładowego spółki Tenczynek Świeże sp. 
z o.o. 

8. Informację o uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz o objęciu udziałów 
Inwestor otrzyma od Emitenta drogą elektroniczną z adresu mailowego akcja@swiezepiwo.pl.  

1 egzemplarz kompletu dokumentów inwestorskich (Propozycja nabycia, wzór pełnomocnictwa, 
kopia pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego, oświadczenie o objęciu udziału 
oraz podpisana umowa opcji) zostanie przesłany do Inwestorów niezwłocznie po objęciu udziałów. 

9. Informację o podwyższeniu kapitału zakładowego Inwestor otrzyma od Emitenta drogą 
elektroniczną z adresu mailowego akcja@swiezepiwo.pl. 

10. Informację o wysyłce pakietów inwestorskich Inwestor otrzyma od Emitenta drogą elektroniczną 
z adresu mailowego akcja@swiezepiwo.pl. 

 

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i serdecznie witamy w gronie naszych Inwestorów. 
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