NABÍDKA ZÁJEMCE O KOUPI LESA
VŘ Č. xx/2014

Zájemce:
Příjmení a jméno/Název/Firma*: …………………………………………………….………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
datum narození/ IČ*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
bytem/sídlo/místo podnikání*: .……………………………………………………………………………………………………………………
jednající (pouze v případě právnické osoby)/zastoupen (v případě zplnomocněného zástupce)*
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….
*) nehodící se škrtněte

Mobilní telefon: …………………………………. E-mailová adresa: ……………………………………………………………………………..
Bankovní účet č.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
tímto v souladu s Oznámením společnosti Bohemia Brethren, s.r.o., se sídlem Mlýnská 500, 373 82
Boršov nad Vltavou, IČ 26371979 o vyhlášení výběrového řízení č. xx/2014 (dále též „VŘ“) na nabídku
ceny na koupi dále uvedené nemovitosti

podává závaznou cenovou nabídku na koupi těchto nemovitostí:
 Lesní pozemek , pozemek určený k plnění funkcí lesa p.č. xx, o výměře xx m2,
jehož součástí jsou trvalé lesní porosty, zapsaný u Katastrálního úřadu pro xxxxxxxx kraj, Katastrální
pracoviště xxxxxxxxxxxxx, pro obec xxxxxxxxxxxx, k.ú. xxxxxxxxx, na listu vlastnictví č. xxx,

za tuto celkovou kupní cenu …………………………………….. Kč,
(slovy………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
a dále prohlašuje, že
a) je seznámen s podmínkami uvedenými v oznámení VŘ č. xx/2014, bezvýhradně s nimi souhlasí a
zavazuje se, že je všechny dodrží.
b) JE/NENÍ* (nehodící se škrtněte) osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006 Sb. 1), insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů.

V …………………………………………….…. dne …………………………

1)

.………………………………………………………………
podpis

Osobami ve smyslu § 295 IZ se rozumí a) dlužník, b) osoby mu blízké a c) osoby, které s ním tvoří koncern, d) vedoucí zaměstnanci dlužníka podle
§ 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a e) osoby jim blízké, f) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního
řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, g)
společníci dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, h) akcionáři dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie
odpovídající více než desetině základního kapitálu, i) prokuristé dlužníka, j) členové a náhradníci věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů
neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.

