
OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 

 

Imię i Nazwisko: ______________________________ 

Adres: ______________________________________ 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. 
ul. Ściegiennego 3 
40 – 114 Warszawa 
 
za pośrednictwem; 
Szczeszek i Wspólnicy Sp. K. 
Kancelaria Radców Prawnych 
ul. Sienna 55 lok. 12 
00-820 Warszawa 

 
 

Ja niżej podpisany _____________________________, zamieszkały w _____________________ (kod 

pocztowy:____________), przy ul. __________________________, legitymujący się dowodem 

osobistym _____________________, PESEL: _____________________ 

w związku z ogłoszeniem przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w 

Katowicach KRS 316388 („Spółka”),  dnia 21 lipca 2015 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży 

akcji Spółki  niniejszym składam ofertę sprzedaży akcji Spółki na następujących warunkach: 

Oświadczam, że jestem właścicielem ____________ (___________________________________) 

akcji Spółki. Akcje te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie toczą się żadne 

postępowania sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem są akcje, zaś sprzedaż tych akcji nie 

doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli Sprzedającego.  

Znane są mi warunki skupu akcji przez Spółkę, określone w zaproszeniu, w pełni je akceptuję oraz 

wyrażam na nie swoją zgodę. 

Niniejszym oświadczam, że akcje, o których mowa powyżej mają postać zdematerializowaną oraz są 

zapisane na rachunku papierów wartościowych nr ______________, prowadzonym przez 

____________________ oraz zostały zablokowane do sprzedaży do dnia 10 września 2015 r. Na 

dowód przedkładam zaświadczenie wydane przez dom maklerski, prowadzący rachunek papierów 

wartościowych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej oferty. 

Niniejszym oferuję Spółce ____________ (__________________) akcji Spółki za ceną jednostkową w 

wysokości 11,65 zł (jedenaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję, tj. za łączną kwotę w 

wysokości _____________  zł (________________________________________________________).  

Niniejsza oferta jest ważna do dnia 10 września 2015 r. i do tego dnia nie może być odwołana ani w 

żaden inny sposób modyfikowana.  



Akceptuję, że oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się tylko i 

wyłącznie możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej ilości akcji niż oferowana, jednak tylko i 

wyłącznie po cenie jednostkowej w wysokości 11,65 zł za jedną akcję.  

Niniejszym podaję adres poczty elektronicznej do przekazania informacji o określeniu liczby 

sprzedawanych Spółce akcji oraz o sposobie przeprowadzenia transakcji (zgodnie z zaproszeniem do 

składania ofert): _____________________________________________ 

 

 

_________________, dnia __________________ 2015 r. 

 

_________________ 

(podpis akcjonariusza) 

 


