
 

 

UCHWAŁA Nr 307 / 6083 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 sierpnia 2021r. 

 
w sprawie przyjęcia oferty objęcia akcji Spółki  

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 431 § 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 

ze zm.) 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się ofertę objęcia przez Województwo Podkarpackie 91 400 sztuk akcji 

imiennych, zwykłych nowej emisji serii „D” o numerach od 002265001 do 002356400, 

o ustalonej cenie emisyjnej i wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: 10 złotych) każda, 

o łącznej wartości 914 000,00 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy złotych), 

złożoną przez Spółkę „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna w dniu 17 sierpnia 2021 

roku. Załącznik do niniejszej uchwały stanowi wzór „Oświadczenia o przyjęciu oferty 

objęcia akcji”. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr 307/6083/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2021r.   
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„Uzdrowisko Rymanów” 

Spółka Akcyjna 

ul. Zdrojowa 48 

38-481 Rymanów-Zdrój 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY OBJĘCIA AKCJI 

 

Odpowiadając na ofertę Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna 

wyrażoną w piśmie datowanym na dzień 17 sierpnia 2021 roku, dotyczącą objęcia  

91 400 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) sztuk akcji zwykłych, imiennych 

nowej emisji serii „D” o numerach od 002265001 do 002356400, o cenie emisyjnej  

i wartości nominalnej 10,00 zł każda, Województwo Podkarpackie oświadcza,  

iż niniejszą ofertę przyjmuje, a tym samym obejmuje oferowane akcje zgodnie  

z art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) oraz zobowiązuje się do ich pokrycia poprzez 

wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 914 000,00 zł (słownie: dziewięćset 

czternaście tysięcy złotych).  

Województwo Podkarpackie zobowiązuje się dokonać wpłaty na rachunek 

bankowy Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. nr 76 1130 1105 0005 2158 1620 0001. 

w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku. 

 


