
WARUNKI NABYWANIA WEKSLI INWESTYCYJNYCH 

Weksle  Inwestycyjne  emitowane  w  okresie  od  15.12.2019  do  31.05.2020  lub  do  czasu
wystawienia  Weksli  inwestycyjnych  na  łączną  Sumę  wekslową  850.000  euro  (osiemset
pięćdziesiąt  tysięcy  euro),  których  Wystawcą  jest  Altera  Vita  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w
Rzeszowie,  pod  adresem  pl.  Kilińskiego  2,  35-005  Rzeszów,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000517027,
posiadająca REGON: 181131569, NIP: 5170366375, wystawiane zgodnie z Ustawą z dnia 28
kwietnia 1936 r. Prawo Wekslowe,  Dz.U.2016.160 t.j.  z dnia 2016.02.09  oraz niniejszymi
Warunkami Nabywania Weksli Inwestycyjnych. 

§ 1 Słowniczek 

1. Wystawca -  Altera  Vita  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Rzeszowie,  pod  adresem  pl.
Kilińskiego  2,  35-005  Rzeszów,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego
Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000517027,  posiadająca  REGON:
181131569, NIP: 5170366375 

2. Remitent/Inwestor – osoba wskazana w treści weksla, pierwszy posiadacz weksla, na
którego zlecenie lub rzecz weksel ma zostać wypłacony.  

3. Prawo  wekslowe  -  ustawa  z  dnia  28  kwietnia  1936  r.  Prawo  Wekslowe,  Dz.U.
2016.160 tekst jednolity z dnia 2016.02.09 ze zmianami 

4. Weksel własny - papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przez
prawo  wekslowe,  zawierający  bezwarunkowe  przyrzeczenie  wystawcy  zapłacenia
określonej  sumy  pieniężnej  we  wskazanym  miejscu  i  czasie  określonej  osobie
(Remitentowi)  i  stwarzający  bezwarunkową  odpowiedzialność  osób  na  nim
podpisanych.  

5. Weksel  inwestycyjny -  Weksel  własny sprzedawany z dyskontem,  a  więc poniżej
wartości, na którą jest wystawiony i po upływie określonego czasu wykupowany po
sumie wekslowej. Wypłata sumy wekslowej następować może w częściach przed datą
wykupu wskazaną na wekslu. 

6. Suma wekslowa/ nominalna - kwota do spłaty wyrażona wprost w treści  Weksla
własnego, którą Wystawca zobowiązuję się bezwarunkowo zapłacić, wpisana w treści
weksla liczbowo i słownie. 

7. Dyskonto - różnica między sumą wekslową, a ceną zakupu papieru wartościowego
przez Inwestora, wyliczana zgodnie z odpowiednim oprocentowaniem w skali roku
względem ceny weksla.  

8. Stosunek  wekslowy -  zobowiązanie  wekslowe  o  charakterze  abstrakcyjnym  i
bezwzględnym.  Stosunek  wekslowy  powstaje  z  chwilą  nabycia  Weksla  przez
Remitenta. Zobowiązanie wygasa z chwilą wykupu Weksla przez Wystawcę.  

9. Depozyt  –  bezpłatne  dla  Inwestora,  odpowiednio  zabezpieczone  przechowywanie
Weksli  inwestycyjnych  przez  Administratora  zabezpieczeń,  na  żądanie  zgłoszone
przez Inwestora. Złożenie dokumentu do Depozytu nie jest obowiązkiem Inwestora. 
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10. Administrator  zabezpieczeń  –  osoba  upoważniona  przez  Inwestora  do  dbania  o
interesy Inwestorów, wykonuje prawa i obowiązki Inwestora z tytułu zabezpieczeń we
własnym  imieniu,  lecz  na  rachunek  wszystkich  Inwestorów,  działając  jako  ich
zastępca  pośredni,  w  szczególności  reprezentujący  interesy  Inwestorów  wobec
Wystawcy,  w zakresie  ich zaspokojenia  z  zabezpieczenia  Weksli.  Administratorem
zabezpieczenia,  w  tym  administratorem  hipotek  dla  Weksli  inwestycyjnych
wystawianych przez Wystawcę będzie: Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Król, ul.
J.H. Dąbrowskiego 104/3, 60-576 Poznań. 

§ 2 
Założenia ogólne 

1. Wystawca będzie wystawiać na rzecz określonych podmiotów Weksle inwestycyjne.
Remitentami będą osoby prawne, osoby fizyczne, jak również jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi.  W związku z wystawieniem Weksli inwestycyjnych,
Wystawca będzie otrzymywać od remitentów kwotę pieniężną (cena objęcia weksla),
która  będzie  niższa  od  wartości  nominalnej  weksla.  Cena  objęcia  weksla  będzie
odpowiadała  kwocie  pieniężnej  wskazanej  przez  Inwestora  w Formularzu  Nabycia
Weksli  Inwestycyjnych.  Dyskonto  będzie  wypłacane  zgodnie  z  przyjętym
harmonogramem,  co  pół  roku,  aż  do  terminu  wykupu  weksla.  Wykup  weksla
następował będzie po Sumie wekslowej pomniejszonej  o łączną wartość Dyskonta.
Weksel  będzie  płatny  w  oznaczonym  dniu.  Weksel  będzie  miał  charakter  weksla
imiennego, zaś jego zbywalność będzie możliwa w drodze przelewu wierzytelności
(cesji)  uregulowanego  w  przepisach  Kodeksu  cywilnego  oraz  przepisach  Prawa
wekslowego. Wystawienie weksli inwestycyjnych kreować będzie samoistne stosunki
zobowiązaniowe pomiędzy Wystawcą a remitentami.  

2. Wystawca  nie  później  niż  w  dniu  oznaczonym  jako  dzień  wystawienia  Weksla
inwestycyjnego  dokonuje  weryfikacji  spełnienia  przez  Remitenta  warunków
przewidzianych  w  niniejszych  warunkach  nabywania  weksli  inwestycyjnych,  tj.
zaksięgowania kwoty pieniężnej odpowiadającej cenie objęcia weksla inwestycyjnego
na rachunku bankowym Wystawcy oraz złożenia Wystawcy wszelkich niezbędnych
dokumentów. Niezbędne dokumenty to: 
a. Wypełniony i podpisany Formularz Nabycia Weksli Inwestycyjnych 
b. Wypełnione i podpisane pełnomocnictwo, stanowiące załącznik do Formularza 

Nabycia Weksli Inwestycyjnych 
c. Podpisane  przez  Remitenta  i  zaakceptowane  przez  niego  niniejsze  Warunki

Nabywania Weksli Inwestycyjnych 
Wystawienie  weksla  przez  Wystawcę  następuje  po  spełnieniu  warunków
przewidzianych  w  niniejszych  warunkach  nabywania  weksli  inwestycyjnych.
Wystawienie weksla następować będzie po spełnieniu się wszystkich warunków. 

3. Weksle  inwestycyjne  i  zobowiązania  z  nimi  związane  służyć  będą  wspólnemu
przedsięwzięciu:  zakupie,  w  tym  spłacie  kredytu  zabezpieczonego  na  hipotece
nieruchomości  i  rozbudowie  nieruchomości  gruntowej  opisanej  w  KW  PO1B/
00042090/3,  stanowiącej  działki  791/15,  791/16,  790/1  i  786/3,  położonej  w
miejscowości  Margonin,  powiat  chodzieski,  województwo  wielkopolskie,
zabudowanej  ośrodkiem  dla  seniorów.  Wystawca  posiada  zawartą  umowę
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przedwstępną, na mocy której jest obecnie w posiadaniu nieruchomości i wynajmuje
ją osobie trzeciej. Wystawca, aby zakupić ośrodek musi dopłacić kwotę 2,2 mln zł w
terminie do 06.2020. Wystawca zamierza również ośrodek rozbudować o niewielkie
domki dla seniorów. Wartość ośrodka, po zakończeniu inwestycji, wyniesie zgodnie z
posiadanym przez Wystawcę operatem szacunkowym 12,1 mln złotych. 

4. Weksle  zabezpieczone  będą  warunkową  cesją  wierzytelności  z  pożytków  z
nieruchomości  w  KW  PO1B/00042090/3,  dokonaną  na  rzecz  Administratora
zabezpieczeń, działającego w imieniu własnym, ale na rzecz wszystkich Inwestorów.
Warunkiem otrzymania kwot przez Administratora zabezpieczeń będzie brak wypłaty
przez  Wystawcę  kwot  wykupu  Weksli  inwestycyjnych  w  terminie.  W  pierwszej
kolejności  z  wierzytelności  zaspokajane  będą  ewentualne  koszty  dochodzenia
roszczeń, a następnie zobowiązania z Weksli inwestycyjnych. 

5. Weksle zabezpieczone będą hipoteką ustanowioną na nieruchomości opisanej w KW
PO1B/00042090/3,  stanowiącej  działki  791/15, 791/16, 790/1 i  786/3,  położonej  w
miejscowości  Margonin,  powiat  chodzieski,  województwo  wielkopolskie.
Ustanowienie  hipoteki  nastąpi  na  rzecz  Administratora  zabezpieczeń,  działającego
jako Administrator hipoteki po dokonaniu przez Wystawcę zakupu opisanej w KW
PO1B/00042090/3 nieruchomości. Hipoteka ustanowiona będzie na rzecz wszystkich
Inwestorów, w imieniu i na rzecz których działał  będzie Administrator hipoteki do
wysokości sumy najwyższej 15 mln złotych, przy założeniu, że wierzytelność każdego
z  Inwestorów  zabezpieczona  będzie  do  wysokości  najwyższej  150  %  Sumy
wekslowej.  Hipoteka  zostanie  wpisana  na  drugie  miejsce  hipoteczne  na  wyżej
wskazanej  nieruchomości,  z  roszczeniem  przeniesienia  na  pierwsze  miejsce
hipoteczne  po  dokonaniu  spłaty  kredytu  bankowego  zabezpieczonego  obecnie  na
pierwszym miejscu hipotecznym. 

6. Wystawca  przewiduje  możliwość  zamiany  zobowiązań  wynikających  z  Weksli
inwestycyjnych  na  udział  lub  udziały  w  nieruchomości  PO1B/00042090/3.
Szczegółowe  warunki  mogą  być  uzgadniane  indywidualnie  z  zainteresowanymi
Inwestorami. 

§ 3 Procedura nabywania Weksli inwestycyjnych 
1. Okres subskrypcji emisji trwa od 15.12.2019 do 31.05.2020 lub do czasu wystawienia

Weksli inwestycyjnych na łączną Sumę wekslową 850.000 euro (osiemset pięćdziesiąt
tysięcy euro), w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi szybciej. 

2. Wystawca,  po  wyrażeniu  zainteresowania  przez  Inwestora  co  do  nabycia  weksli,
przedkłada mu niniejsze warunki nabywania weksli inwestycyjnych, które zawierają
dane  dotyczące  Weksla  inwestycyjnego:  cenę  nabycia  Weksla  inwestycyjnego  po
Dyskoncie, sposób określenia Sumy wekslowej, terminy wykupu, formy dostarczenia
weksli  i  ich  przechowywania,  formularz  danych  osobowych  wraz  ze  zgodami  na
gromadzenie  i  przetwarzanie  danych  osobowych,  oświadczeniami  wymaganymi
przepisami prawa oraz numery kont bankowych Wystawcy i Inwestora. 

3. Jeżeli po zapoznaniu się z niniejszą ofertą złożoną przez Wystawcę, Inwestor zgadza
się na warunki nabywania weksli  inwestycyjnych oraz na warunki zaproponowanej
oferty, składa Wystawcy Formularz Nabycia Weksli, wraz z załącznikami w postaci
podpisanych  niniejszych  Warunków  Nabywania  Weksli  Inwestycyjnych  oraz
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pełnomocnictwa.  Złożenie  kompletnego  Formularza  wraz  z  załącznikami  oznacza
przyjęcie oferty przez Inwestora. Formularz może być złożony wielokrotnie w okresie
związania ofertą przez Wystawcę.  

4. Inwestor  może  wyrażać  wolę  nabycia  Weksli  Inwestycyjnych  wyłącznie  poprzez
oświadczenie woli wyrażone w Formularzu Nabycia Weksli Inwestycyjnych w formie
dokumentu papierowego przesłanego na adres Wystawcy. Formularz Nabycia Weksli
Inwestycyjnych  zawiera  oświadczenie  Inwestora  w  przedmiocie  zamiaru  nabycia
Weksli, w tym cenę nabycia Weksla po Dyskoncie.  

5. Złożenie Formularza Nabycia Weksli Inwestycyjnych z załącznikami oraz dokonanie
zapłaty kwot w nim wskazanych na rachunek bankowy Wystawcy jest jednoznaczne z
wyrażeniem woli nabycia Weksla inwestycyjnego. 

6. Całkowita treść zobowiązania Spółki jako Wystawcy Weksli w stosunku do Remitenta
– Inwestora wynika z treści samego Weksla Inwestycyjnego.  

7. Inwestorzy nabywają Weksle Inwestycyjne imienne. Każdy Weksel jest wypełniony
co do kwoty i daty zapłaty, miejsca wystawienia, osoby wystawcy oraz zobowiązania
do bezwarunkowej zapłaty w dacie wykupu. Weksle będą opatrzone datą zgodną z
dniem nabycia. Zwrot wpłaconego kapitału nastąpi po  pięciu latach od wystawienia
Weksla inwestycyjnego.  

8. Dyskonto  stanowi  kwotę  odpowiadającą  stałemu  oprocentowaniu  ceny  weksla  w
wysokości  8%  w  skali  roku  w  okresie  inwestycji.  Wypłata  częściowego  wykupu
Weksla Inwestycyjnego następuje co pół roku, w okresie inwestycji. 

9. Minimalna cena nabycia jednego Weksla Inwestycyjnego wynosi 1.000,00 euro 
(słownie: jeden tysiące euro) lub wielokrotność tej kwoty.  

10. Suma  wekslowa  wystawionego  Weksla  inwestycyjnego  będzie  powiększona  o
Dyskonto w wysokości 40% ceny nabycia Weksla inwestycyjnego. 

11. Weksle  te  są  wypełnione  (całkowite)  i  zawierają  bezwarunkowe  zobowiązanie  do
zapłaty Inwestorowi określonej sumy wekslowej.  

12. Datą wystawienia Weksla będzie data zaksięgowania środków na rachunku Wystawcy
wpłaconych z tytułu zapłaty za Weksel inwestycyjny lub datą doręczenia Formularza
Nabycia  Weksli,  z  załącznikami,  w  zależności  od  tego,  która  z  tych  dat  nastąpi
później. 

13. Całkowity  wykup  Weksla  inwestycyjnego  następuje  po  dwóch  latach  od  jego
wystawienia. 

§ 4 Wystawienie Weksla 
1. Wystawca  zobowiązuje  się  do  wystawienia  na  rzecz  Remitenta  weksla  własnego

zupełnego imiennego w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia Wystawcy
kompletnego  i  podpisanego  Formularza  Nabycia  Weksli  Inwestycyjnych  z
załącznikami oraz dokonania wpłaty ceny nabycia na konto bankowe Wystawcy. 

2. Warunkiem wystawienie Weksla jest złożenie zarówno kompletu dokumentów, jak i
wpłaty na weksel – łącznie. Jeżeli wpłata na weksle nie zostanie dokonana w ciągu 10
dni roboczych od dostarczenia Wystawcy kompletu dokumentów, dokumenty zostaną
zwrócone Inwestorowi. 

3. Weksel Inwestycyjny wystawiony zostanie na Sumę wekslową, która wynosić będzie
cenę  nabycia  weksla  wskazaną  przez  Inwestora  w  Formularzu  Nabycia  Weksli
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Inwestycyjnych, powiększoną o 40% (dla Weksli inwestycyjnych z terminem wykupu
za 5 lat). 

4. Cena nabycia zostanie  wpłacona przez Inwestora na rachunek Wystawcy: 19 2490
0005 0000 4520 2137 8671 

5. W tytule przelewu Remitent powinien wpisać: „Objęcie weksla” wraz z imieniem i
nazwiska Remitenta.  

§ 5 Wydanie Weksla 
1. Inwestor składając Formularz Nabycia Weksli deklaruje jeden ze sposobów wydania

Weksla inwestycyjnego: 
a. Przechowywanie w bezpłatnym Depozycie 
b. Przesyłka  pocztowa,  wysłana  za  pomocą  Poczty  Polskiej  S.A.  –  operatora

publicznego 
2. W przypadku wyboru przez Inwestora złożenia Weksla inwestycyjnego w Depozycie,

Weksel  zostanie  złożony  przez  Wystawcę  na  przechowanie  do  kancelarii  radcy
prawnego, wskazanego jako Administrator zabezpieczeń niezwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia Weksla.  

3. Wydanie  Remitentowi  Weksla  nastąpić  może  na  każde  jego  żądanie  zgłoszone
Administratorowi zabezpieczeń w formie pisemnej, na jego adres, najpóźniej w dacie
płatności  oznaczonej  na  Wekslu.  Żądanie  takie  winno  zostać  złożone  z  podpisem
notarialnie  poświadczonym,  w  celu  uniknięcia  wątpliwości  co  do  osoby  żądającej
wydania  Weksla  własnego.  W  razie  braku  wydania  Weksla  Remitentowi,  a  po
dokonaniu  jego  całkowitego  wykupu,  Administrator  zabezpieczeń  po  otrzymaniu
potwierdzenia od Remitenta otrzymania przez niego całości kwoty z Weksla, dokona
jego zniszczenia. 

4. W  przypadku,  gdy  Remitent  wyrazi  zamiar  dokonania  wydania  mu  Weksla,
warunkiem wydania Weksla Remitentowi, jest złożenie przez Remitenta oświadczenia
o  świadomości  ryzyka  związanego  ze  zniszczeniem  bądź  zagubieniem  Weksla  i
ponoszonej z tego tytułu odpowiedzialności, poprzez złożenie podpisu na dokumencie
obejmującym  stosowne  oświadczenia,  których  treść  znajduje  się  w  Formularzu
Nabycia Weksli Inwestycyjnych. 

5. W  przypadku,  gdy  Remitent  wyrazi  wolę  wydania  mu  Weksla  inwestycyjnego
przesyłką pocztową, to w takim wypadku, Inwestor zobowiązany jest, w dniu wypłat
częściowych  oraz  w  dniu  wypłaty  kapitału,  okazać  Wystawcy  Weksel  w  sposób
umożliwiający  jego  weryfikację,  na  rewersie  weksla  Inwestor  każdorazowo
oświadcza,  iż  otrzymał  wpłatę  z  tytułu  częściowego  wykupu)  oraz  do  podpisania
oświadczenia o świadomości ryzyk z tym związanych. 

§ 6 Wykup weksla 
1. Wykup Weksli inwestycyjnych nastąpi po pięciu latach od dnia ich wystawienia. 
2. Wykup weksla następować będzie ratalnie. W pierwszej kolejności Wystawca dokona

na rzecz Remitenta płatności Dyskonta odpowiadającego oprocentowaniu 8% (osiem
procent) w skali roku, w półrocznych ratach. Płatności następować będą po upływie
pół roku, roku, półtora roku, dwóch lat, dwóch i pół roku, trzech latach, trzech i pół
roku, czterech latach, czterech i poł roku i pięciu latach liczonych od dnia wystawienia
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Weksla. Jeżeli płatność przypadała będzie na dzień wolny od pracy, zostanie dokonana
w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. 

3. Wykupienie  Weksla  nastąpi  w  dacie  na  nim  wskazanej,  za  kwotę  stanowiącą
równowartość  Sumy wekslowej  oznaczonej  na  Wekslu  pomniejszoną  o wypłacone
Remitentowi Dyskonto.  

4. Za datę wykupu Weksla uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wystawcy.
5. Za  ewentualne  opóźnienia  w  wykupie,  Remitentowi  należeć  się  będą  odsetki

ustawowe za opóźnienie. 
6. Wszelkie  płatności  przewidziane  w  niniejszym  paragrafie  zostaną  uiszczone  przez

Wystawcę  przelewem  na  rachunek  bankowy  Remitenta  wskazany  przez  niego  w
Formularzu Nabycia Weksli. O każdorazowej zmianie powyższych danych Remitent
niezwłocznie poinformuje Wystawcę pisemnie na adres Wystawcy, ze skutkiem od
dnia otrzymania przez Wystawcę stosownego zawiadomienia.  

7. W przypadku wykupienia Weksla inwestycyjnego złożonego w Depozycie, Wystawca
powiadomi  o  tym  fakcie  Administratora  zabezpieczeń,  przedkładając  mu
potwierdzenia  przelewu.  Administrator  zabezpieczeń  potwierdzi  u  Inwestora  fakt
otrzymania całości kwoty z tytułu wykupu Weksla,  a następnie zniszczy dokument
Weksla inwestycyjnego. W przypadku braku potwierdzenia przez Inwestora w ciągu
30  dni  otrzymania  całości  kwoty  z  tytułu  Weksla  inwestycyjnego,  Administrator
zabezpieczeń również dokona zniszczenia Weksla, o ile przedłożone dowody wypłaty
kwoty z tytułu wykupu nie będą budzić jego wątpliwości. 

8. W przypadku wykupienia Weksla inwestycyjnego, w którego posiadaniu jest Inwestor
lub  osoba  trzecia,  na  rzecz  której  Inwestor  lub  jego  następca  prawny  przelał
wierzytelności wynikającą z Weksla, do wykupu Weksla (rozumianego również jako
wypłata  części  Dyskonta),  niezbędne  jest  okazanie  Weksla  jego  Wystawcy.  Po
zapłacie każdej raty Dyskonta, Inwestor (lub jego następca) zobowiązany będzie do
zaznaczenia na odwrocie weksla wysokości i daty zapłaty. W przypadku końcowego
Wykupu, niezbędne jest okazanie Weksla Wystawcy najpóźniej na 14 dni przed jego
wykupem. W przypadku niedopełnienia obowiązku okazania Weksla inwestycyjnego
przed jego wykupem, Wystawca wykupi Weksel w terminie 14 dni od jego okazania.
Opóźnienia w okazywaniu Weksla Wystawcy nie będą upoważniały Inwestora (lub
jego następcy) do żądania odsetek za opóźnienie. 

9. Weksle  inwestycyjne  mogą  być  nabywane  przez  Wystawcę  za  porozumieniem  z
Inwestorem wyłącznie  w  celu  ich  umorzenia.  Ewentualny  przedterminowy  wykup
będzie efektem uzgodnień pomiędzy Wystawcą a Inwestorem. 

10. Wykup Weksli następował będzie w Rzeszowie. 

§ 7 Zabezpieczenia 
1. Warunkiem  nabycia  Weksla  inwestycyjnego  jest  udzielenie  pełnomocnictwa  do

zawarcia  umowy  pomiędzy  Inwestorami  a  Administratorem  zabezpieczeń  oraz  do
zawarcia umowy pomiędzy Inwestorami a Administratorem zabezpieczeń działającym
jako Administrator hipoteki. 

2. Umowa pomiędzy Inwestorami a Administratorem zabezpieczeń zostanie zawarta w
terminie  do  dnia  15.12.2019.  Inwestorzy,  na  rzecz  których  wystawiony  zostanie
Weksel  inwestycyjny  po  tej  dacie  będą  przystępowali  do  umowy.  Umowa  z
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Administratorem  hipoteki  zostanie  zawarta,  jeżeli  spełnione  zostaną  warunki  do
ustanowienia hipoteki. 

3. Rolą  Administratora  zabezpieczeń  będzie  dbałość  o  interesy  Inwestorów.  Przede
wszystkim nadzorować będzie on Wystawcę w zakresie terminowości  płatności rat
wykupu weksli, monitorować na bieżąco stan zabezpieczeń, w tym stan nieruchomości
położonej w miejscowości Margonin, opisanej w KW PO1B/ 00042090/3. 

4. Administrator  zabezpieczeń za wykonywanie swoich funkcji  otrzymywał będzie od
Wystawcy wynagrodzenie w każdym kolejnym miesiącu w wysokości 125 zł netto, od
każdego  rozpoczętego  0,5  mln  sumy Sum wekslowych  z  niespłaconych  do  końca
poprzedniego miesiąca Weksli, najwcześniej od miesiąca października 2019 do czasu
całkowitej spłaty wszelkich roszczeń związanych z emisji Weksli inwestycyjnych. 

5. Wystawca zawrze z Administratorem zabezpieczeń warunkową cesję wierzytelności z
pożytków  z  nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Margonin,  opisanej  w  KW
PO1B/00042090/3 w dniu  15.12.2019. Umowa zawarta będzie przez Administratora
zabezpieczeń w imieniu własnym, ale na rzecz wszystkich Inwestorów. Warunkiem
otrzymania kwot ze strony dzierżawcy przez Administratora zabezpieczeń będzie brak
wypłaty  przez  Wystawcę  kwot  wykupu  Weksli  inwestycyjnych  w  terminie.  W
pierwszej  kolejności  z  wierzytelności  tej  zaspokajane  będą  ewentualne  koszty
dochodzenia  roszczeń,  a  następnie  zobowiązania  z  Weksli  inwestycyjnych.  Do
kosztów dochodzenia roszczeń zaliczane będą: opłaty sądowe, pocztowe, skarbowe,
egzekucyjne, zaliczki na czynności biegłych i komorników oraz inne opłaty niezbędne
do dochodzenia roszczeń, w tym wynagrodzenie Administratora zabezpieczeń.  

6. W  celu  zabezpieczenia  hipoteką  Inwestorów,  z  uwagi  na  to,  że  zobowiązania
zaciągane  przez  Wystawcę  w  ramach  emisji  Weksli  inwestycyjnych,  służą
sfinansowaniu  tego  samego  przedsięwzięcia,  Inwestorzy  powołają  administratora
hipoteki.  Administratorem  hipoteki  będzie  Administrator  zabezpieczeń,  w  ramach
wyżej  wskazanego  wynagrodzenia.  Administrator  hipoteki  zawrze  umowę  o
ustanowienie hipoteki w imieniu własnym, ale na rzecz Inwestorów oraz wykonywać
będzie  prawa  i  obowiązki  wierzyciela  hipotecznego  we  własnym imieniu,  lecz  na
rachunek  Inwestorów,  których  wierzytelności  będą  objęte  zabezpieczeniem.  W
umowie  ustanawiającej  hipotekę  określony  będzie  zakres  zabezpieczenia  każdej  z
wierzytelności  na  150  %  Sumy  wekslowej.  Umowa  z  Administratorem  hipoteki
zostanie zawarta do dnia  15.12.2019, Hipoteka zostanie wpisana na drugie miejsce
hipoteczne  na  wyżej  wskazanej  nieruchomości,  z  roszczeniem  przeniesienia  na
pierwsze  miejsce  hipoteczne  po  dokonaniu  spłaty  kredytu  bankowego
zabezpieczonego  obecnie  na  pierwszym  miejscu  hipotecznym.  Umowa  pomiędzy
Administratorem a Inwestorami, jako wierzycielami zawarta będzie na podstawie art.
682 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

7. Do  ustanowienia  przez  Inwestorów  Administratora  zabezpieczeń  niezbędne  jest
udzielnie  pełnomocnictwa,  stanowiącego  załącznik  do  Formularza  Nabycia  Weksli
Inwestycyjnych.  Złożenie  stosownego pełnomocnictwa jest  warunkiem koniecznym
do  wystawienia  przez  Wystawcę  Weksla  inwestycyjnego.  Pełnomocnictwo  jest
załącznikiem do Formularza nabycia weksli. 
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§ 8 Podatek od dochodów kapitałowych 
Wystawca  nie  jest  zobowiązany  do  potrącania  podatku.  Klient  /  inwestor  ponosi  pełną
odpowiedzialność za rozliczenie wszystkich podatków zgodnie z rezydencją podatkową

§9 Dane osobowe 
Jeżeli  po stronie Remitenta będą występowały osoby fizyczne, to Wystawca będzie przetwarzał te
dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  jedynie  w celu  i  zakresie  niezbędnym do
wykonania  emisji  Weksli  i  jej  obsługi.  Dane  będą  mogły  być  przekazywane  osobom trzecim  w
zakresie niezbędnym do wykonania emisji Weksli, w szczególności Administratorowi zabezpieczeń
oraz właściwemu sądowi do ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Szczegółowe oświadczenie w
zakresie danych osobowych Formularzu Nabycia Weksli. 

§ 10 Postanowienia różne 
1. Tytuły  określone  w  niniejszych  warunkach  nabywania  Weksli  inwestycyjnych  są

jedynie informacyjne i nie mają wpływu na wykładnię złożonych oświadczeń. 
2. Weksle  są  wystawiane  zgodnie  z  prawem  polskim  i  temu  prawu  podlegają,  w

szczególności Prawu wekslowemu. 
3. Wszelkie związane z Wekslami spory poddane będą rozstrzygnięciu polskiego sądu

powszechnego,  właściwego  miejscowo  ze  względu  na  miejsce  płatności  Weksla
Inwestycyjnego. 

Paweł Nykiel 

Prezes Zarządu
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