FORMULARZ
odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji
(oferta wstępna)
w sprawie nabycia udziałów spółki działającej pod firmą REMONT SYSTEM spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk Północ w Gdańsku. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000473525,
1. Dane Potencjalnego Inwestora składającego ofertę wstępną :
a. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Firma, siedziba i adres Potencjalnego Inwestora, numer KRS lub innego rejestru ; imię i nazwisko, seria i numer dowodu
osobistego, NIP I PESEL w przypadku osoby fizycznej,

b. ………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu, adres poczty elektronicznej Potencjalnego Inwestora,

c. ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Dane osoby reprezentującej Potencjalnego Inwestora : imię

i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, PESEL;

w przypadku pełnomocnika, imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, PESEL pełnomocnika ( pełnomocnictwo
wymagane w formie notarialnej lub z podpisem notarialnie poświadczonym)

2. Oświadczam/my *, iż zgłaszam/my * zamiar nabycia 100% (stu procent) udziałów Spółki
działającej pod firmą REMONT SYSTEM spółka z ograniczona odpowiedzialnością z
siedziba w Kwidzynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000473525, (dalej jako
Spółka), za cenę : ……………………………….… sł. ….....................................................
………………………………………………………………………………………………………..
3. Wyrażam/my * gotowość do zawarcia z pracownikami Spółki tzw. pakietu socjalnego.
4. Potencjalny inwestor oświadcza, że :
a. Zapoznał się z „Procedurą zbycia udziałów spółki w trybie negocjacji podjętych na
podstawie publicznego zaproszenia” oraz z „Regulaminem pracy Zespołu ds.
negocjacji”.

b. nie zalega z uiszczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
c. nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego oraz nie ogłoszono jego upadłości,
d. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
e. nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej,

…………………………………………
Data i Podpis osób uprawnionych do działania
w imieniu Potencjalnego Inwestora

*

- niepotrzebne skreślić

Załączniki :
odpis z rejestru przedsiębiorców bądź internetowy wydruk ze strony
https://ems.ms.gov.pl zawierający identyfikator wydruku; wystawiony/ wydrukowany
nie
wcześniej, niż w ciągu 14 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi); w przypadku

1. Aktualny

2.
3.
4.

5.

Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną – kserokopia ważnego dokumentu
potwierdzającego tożsamość ( dowód osobisty lub paszport) uwierzytelniona notarialnie,
Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub
paszport) osoby reprezentującej Potencjalnego Inwestora, uwierzytelniona notarialnie.
Statut lub umowa spółki Potencjalnego Inwestora
Roczne sprawozdanie finansowe Potencjalnego Inwestora za rok 2012 (Potencjalni
Inwestorzy, których sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu, składają
odpowiednio aktualny na dzień 30.11.2013 r. druk F-01); osoby fizyczne – kopię
zeznania rocznego (PIT – 36, PIT - 36L, PIT - 37 za rok 2012 r., za zależności który
składają). Składane dokumenty winny być złożone w oryginałach lub kopiach
uwierzytelnionych przez Potencjalnego Inwestora za zgodność z oryginałem.
Pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora ( o ile dotyczy).

