OBRAZAC B
Inspire Investments d.o.o.
Ulica Andrije Hebranga
10000 Zagreb
N/p Marko Bešlić, predsjednik uprave

Ponuditelj:

__________________, ______________, OIB:______________, (dalje kratko: Ponuditelj);
(tvrtka / ime i prezime) (adresa i mjesto)

PONUDA
za kupnju i stjecanje poslovnih udjela u društvu Konsolidator društvo s ograničenom odgovornošću za
upravljačke djelatnosti sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 73678065415
(dalje kratko: Ponuda)
Ponuditelj želi od ponuđenika, društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim
fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714 (dalje kratko: Ponuđenik), kupiti
i steći poslovne udjele u društvu Konsolidator društvo s ograničenom odgovornošću za upravljačke djelatnosti sa
sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 73678065415 (dalje kratko: Društvo), i to:

I.

•

jedan poslovni udio u Društvu nominalnog iznosa 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna; i

•

jedan poslovni udio u Društvu nominalnog iznosa 10.000,00 (deset tisuća) kuna.
(dalje kratko: Poslovni udjeli).

II.

Za Poslovne udjele, Ponuditelj će Ponuđeniku isplatiti kupoprodajnu cijenu utvrđenu na način kako slijedi:
-

umnožak iznosa od _____ (slovima: _________________) kuna po jednoj redovnoj dionici društva
Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana
Čavića 4, OIB: 47911242222, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka, koje dionice se u depozitoriju
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom DLKV-R-A, ISIN: HRDLKVRA0006
(dalje kratko: Dionice) i ukupnog broja Dionica kojih je Društvo imatelj na dan prihvata Ponude, uvećano
za sav novac na računu Društva na dan prihvata Ponude i umanjeno za sve obveze Društva na dan
prihvata Ponude (dalje kratko: Cijena).

Točnu Cijenu za Poslovne udjele na način kako je to određeno prethodnim stavkom ove točke Ponude utvrdit će
Ponuđenik na dan prihvata Ponude i o tome, zajedno s prihvatom Ponude, obavijestiti Ponuditelja u pisanom obliku,
a koju Cijenu se Ponuditelj potpisom ove Ponude obvezuje isplatiti Ponuđeniku .
III.

Rok za prihvat Ponude traje do uključujući 31. svibnja 2022. godine.

IV.

Ako Ponuđenik želi prihvatiti Ponudu, dužan je do isteka roka za prihvat Ponude koji je naveden u točki III. ove
Ponude dostaviti Ponuditelju potpisani primjerak ove Ponude na kojoj potpis Ponuđenika mora biti javnobilježnički
ovjeren zajedno s obavijesti o Cijeni za Poslovne udjele izračunate na način kako je to određeno u točki III. ove
Ponude.

V.

Neuredan prihvat Ponude odnosno prihvat Ponude koji je učinjen odnosno zaprimljen po isteku roka za prihvat
Ponude naveden u točki III. ove Ponude neće se uzeti u obzir, bez obzira što je prihvat Ponude eventualno upućen
Ponuditelju prije isteka tog roka.

VI.

Prihvatom Ponude od strane Ponuđenika nastaje obvezujući ugovor o kupoprodaji Poslovnih udjela u Društvu
između Ponuditelja, s jedne strane, i Ponuđenika, s druge strane, uz obvezu Ponuditelja da u roku od osam (osam)
dana računajući od dana od kada je Ponuditelj zaprimio prihvat Ponude od Ponuđenika plati Ponuđeniku Cijenu za
Poslovne udjele na njegov račun otvoren kod OTP banke d.d., IBAN: HR1524070001300000961, te obvezu
Ponuđenika da prenese na Ponuditelja svoje Poslovne udjele u Društvu.

VII.

Ugovor o prijenosu Poslovnih udjela Ponuditelj i Ponuđenik sklopit će u formi propisanoj zakonom bez odgađanja,
a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od isplate Cijene za Poslovne udjele.
Ponuđenik:

Ponuditelj:
___________________________

___________________________
Marko Bešlić, predsjednik uprave

Datum:

Datum:

