ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR ZGŁOSZENIA

OD:
[Nazwa, forma prawna, siedziba, adres,
nr właściwego rejestru]
(dalej Zainteresowany Nabywca)

DO:
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
KRS: 0000025237
e-mail: SprzedazPublicznaDRE@mbank.pl
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH
W SPRAWIE PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI
W odpowiedzi na publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie publicznej sprzedaży wierzytelności
przysługującej mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) wobec URSUS S.A. w upadłości z
siedzibą w Warszawie (dalej Wierzytelność), w imieniu Zainteresowanego Nabywcy:
1.

oświadczam, że Zainteresowany Nabywca zamierza wziąć udział w rokowaniach mających na
celu nabycie Wierzytelności, w trybie i na zasadach określonych przez warunki publicznej
sprzedaży Wierzytelności opublikowane na stronie internetowej Banku: [⚫] (dalej Regulamin);

2.

wskazuję, że:
(a)

osobami reprezentującymi nabywcę są:
Pan/Pani [⚫], nr PESEL [⚫] [lub w braku PESEL: data urodzenia [⚫]], urodzony/a w
państwie [⚫];
Pan/Pani [⚫], nr PESEL [⚫] [lub w braku PESEL: data urodzenia [⚫]], urodzony/a w
państwie [⚫];

(b)

osobami upoważnionymi do działania w imieniu nabywcy jeżeli zostali ustanowieni na
podstawie pełnomocnictwa wskazanego w pkt. 8.3 Regulaminu są:
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Pan/Pani [⚫], obywatel/ka [⚫], nr PESEL [⚫] [lub w braku PESEL: data urodzenia
[⚫]], urodzony/a w państwie [⚫], seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
osoby [⚫];
Pan/Pani [⚫], obywatel/ka [⚫], nr PESEL [⚫] [lub w braku PESEL: data urodzenia
[⚫]], urodzony/a w państwie [⚫], seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
osoby [⚫];
(c)

wszelka korespondencja elektroniczna powinna być kierowana przez Bank na
następujący adres email Zainteresowanego Nabywcy: [⚫]; oraz

(d)

osobą do kontaktu Zainteresowanego Nabywcy w Polsce jest: [⚫], adres
korespondencyjny: [⚫].

3.

w celu przedstawienia informacji o formie organizacyjno-prawnej Zainteresowanego Nabywcy
przedkładam aktualny odpis z KRS [lub innego odpowiedniego rejestru];

4.

w celu przedstawienia informacji o strukturze grupy kapitałowej, do której należy
Zainteresowany Nabywca:
(a)

przedkładam dokument przedstawiający skład grupy kapitałowej Zainteresowanego
Nabywcy;

(b)

oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym Zainteresowanego Nabywcy w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) jest:
(i)

Pan/Pani [⚫], obywatel/ka [⚫], adres zamieszkania [⚫], posiadający/a nr
PESEL [⚫] [lub w braku PESEL: data urodzenia [⚫]], urodzony/a w państwie
[⚫];

(ii)

Pan/Pani [⚫], obywatel/ka [⚫], adres zamieszkania [⚫], posiadający/a nr
PESEL [⚫] [lub w braku PESEL: data urodzenia [⚫]], urodzony/a w państwie
[⚫];

5.

oświadczam, że Zainteresowany Nabywca rozpoczął działalność dnia [⚫];

6.

oświadczam, że zakup Wierzytelności zostanie sfinansowany z: [⚫];

7.

oświadczam, że przewidywanym sposobem zapłaty ceny Wierzytelności jest: [⚫], a
przewidywaną datą płatności ceny Wierzytelności jest: [⚫];

8.

potwierdzam intencję zawarcia z Bankiem NDA (jak o zdefiniowano w pkt 8.2(a) Regulaminu)
i przedkładam egzemplarz NDA podpisany przez Zainteresowanego Nabywcę;

9.

przedkładam oświadczenia Zainteresowanego Nabywcy, o którym mowa w pkt 8.2(b)
Regulaminu;

10.

wskazuję, że niniejszy dokument stanowi Zgłoszenie (jak zdefiniowano w pkt 8.1 Regulaminu);

11.

wskazuję, że niniejsze Zgłoszenie rządzone jest prawem polskim.
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[miejsce], [data]

_____________________________
[imię i nazwisko oraz funkcja osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji zainteresowanego
nabywcy]

Załączniki:
1.

[oryginał pełnomocnictwa (jeśli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika)]

2.

aktualny odpis z KRS [lub innego odpowiedniego rejestru];

3.

dokument przedstawiający skład grupy kapitałowej Zainteresowanego Nabywcy;

4.

jednostronnie podpisane przez Zainteresowanego Nabywcę porozumienie o zachowaniu
poufności zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 Regulaminu

5.

oświadczenie Zainteresowanego Nabywcy zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4
Regulaminu.
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