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Dane Pożyczkobiorcy „Tenczynek Dystrybucja” S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: Archidiakońska 
9, 20-113 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000864032, posiadająca REGON: 38136827100000, NIP: 9462683417, o kapitale 
zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (wpłaconym w całości) 
 
Dane kontaktowe: 
Numer telefonu: 787 020 998 
Adres email: kontakt@buntfinansowy.pl  
Adres korespondencyjny: ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek 

Projekt Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Pożyczkobiorcy, w tym w 
szczególności: (1) finansowanie bieżącej działalności marketingowej, (2) 
hurtowych zakupów i rozliczeń dostawców, w tym w szczególności zakupów 
wyrobów alkoholowych wytworzonych przez spółkę Manufaktura Piwa, Wódki i 
Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku lub spółki od niej zależne, celem dalszego 
wprowadzania tych wyrobów do sprzedaży detalicznej, (3) finansowanie procesu 
komercjalizacji tzw. sklepów świeżych (tj. placówek handlu detalicznego, w 
których prowadzona jest stacjonarna sprzedaż alkoholi i innych towarów 
konsumpcyjnych, w szczególności alkoholi dystrybuowanych przez Manufaktura 
Piwa Wódki i Wina S.A; 

Dzień Rozpoczęcia Zbiórki 1 lutego 2023 r. 

Dzień Zakończenia Zbiórki 10 lutego 2023 r. 

Termin zapadalności Pożyczki 12 miesięcy od dnia Udzielenia Pożyczki 

Oprocentowanie (Odsetki Umowne)  W zależności od kwoty pożyczki: 
• w przypadku pożyczek w wysokości 1000 - 4 999 zł - 14,5 % w skali roku 

 
• w przypadku pożyczek w wysokości 5000 - 9 999 zł - 15,0 % w skali roku 

 
• w przypadku pożyczek w wysokości 10 000-19 999 zł - 15,5 % w skali roku 

 
• w przypadku pożyczek w wysokości 20 000 – 35 000 zł - 16,0 % w skali roku 

 

Nagroda W zależności od kwoty pożyczki: 

• W przypadku pożyczek w wysokości 1 000 zł - 4 999 zł  - nagroda w 
postaci certyfikatu potwierdzającego wsparcie Projektu oraz zestaw:  

o Certyfikat Inwestora 
o voucher na kwotę 100 zł, do wykorzystania w sklepie online 

Browaru Tenczynek (www.browar-tenczynek.pl), 
 

• W przypadku pożyczek w wysokości 5 000 zł - 9 999 zł - nagroda w 
postaci certyfikatu potwierdzającego wsparcie Projektu oraz zestaw:  

o Certyfikat Inwestora 
o voucher na kwotę 200 zł, do wykorzystania w sklepie online 

Browaru Tenczynek (www.browar-tenczynek.pl), 
o jednorazowa zniżka w wysokości 10% w sklepie stacjonarnym 

Browaru Tenczynek i restauracji Taproom (ul. Tenczyńska 59, 
32-067 Tenczynek)  

 

• W przypadku pożyczek w wysokości 10 000 zł - 19 999 zł - nagroda w 
postaci certyfikatu potwierdzającego wsparcie Projektu oraz zestaw:  

o Certyfikat Inwestora 
o voucher na kwotę 350 zł, do wykorzystania w sklepie online 

Browaru Tenczynek (www.browar-tenczynek.pl), 
o zwiedzanie Browaru Tenczynek dla 2 osób z przewodnikiem 

oraz degustacją piw w trakcie zwiedzania 
o jednorazowa zniżka w wysokości 10% w sklepie stacjonarnym 

Browaru Tenczynek i restauracji Taproom (ul. Tenczyńska 59, 
32-067 Tenczynek) 

o przedpłacona na kwotę 50 zł karta do wydania w beerwallu 
znajdującym się w restauracji Taproom 

 

http://www.browar-tenczynek.pl/
http://www.browar-tenczynek.pl/
http://www.browar-tenczynek.pl/
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• W przypadku pożyczek w wysokości 20 000 zł – 35 000 zł  - nagroda w 
postaci certyfikatu potwierdzającego wsparcie Projektu oraz zestaw:  

o Certyfikat Inwestora 
o zestaw płyt (winyl + CD) "Koncert w fabryce" Mateusza 

Pospieszalskiego 
o voucher 500 zł na zakupy w sklepie online Browaru Tenczynek 
o zwiedzanie Browaru Tenczynek dla 2 osób z przewodnikiem i 

degustacją piw w trakcie zwiedzania, 
o obiad w restauracji Taproom dla 2 osób, 
o jednorazowa zniżka w wysokości 20% w sklepie stacjonarnym 

Browaru Tenczynek (ul. Tenczyńska 59, 32-067 
o Tenczynek) 
o przedpłacona na kwotę 100 zł karta do wydania w beerwallu 

znajdującym się w restauracji Taproom 
 
Uwaga: Nagroda może być dostarczona wyłącznie na adres znajdujący się na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Minimalna wysokość Pożyczki 1 000 zł 

Maksymalna wysokość Pożyczki 35 000 zł 

Maksymalna wysokość Zbiórki 3 525 720 zł 

Zasady spłaty Pożyczki Jednorazowo w Dniu Spłaty Pożyczki, przelewem na rachunek bankowy 

Pożyczkodawcy, z którego Pożyczkodawca dokonał przelewu Pożyczki lub inny 

wskazany przez Pożyczkodawcę. 

 

Zasady wypłaty Odsetek Umownych Odsetki Umowne płatne będą co miesiąc (za dany miesiąc korzystania z kwoty 

Pożyczki) do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca korzystania z kwoty 

Pożyczki. Kwota Odsetek Umownych liczona będzie za faktyczną liczbę dni 

przypadających w danym miesiącu korzystania z kwoty Pożyczki. W przypadku 

Odsetek Umownych za korzystanie z kwoty Pożyczki w ostatnim okresie 

odsetkowym, Odsetki Umowne za faktyczną liczbę dni korzystania z kwoty 

Pożyczki przypadających w tym miesiącu zostaną zapłacone Pożyczkodawcy wraz 

z kwotą Pożyczki w terminie zwrotu kwoty Pożyczki. 

 

Okresy odsetkowe: 

I okres odsetkowy: od Dnia Udzielenia Pożyczki do 31.03.2023 r. 
II okres odsetkowy: od 1.04.2023 r. do 30.04.2023 r. 
III okres odsetkowy: od 1.05.2023 r. do 31.05.2023 r.  
IV okres odsetkowy: od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r.  
V okres odsetkowy od 1.07.2023 r. do 31.07.2023 r. 
VI okres odsetkowy od 1.08.2023 r. do 31.08.2023 r. 
VII okres odsetkowy od 1.09.2023 r. do 30.09.2023 r. 
VIII okres odsetkowy od 1.10.2023 r. do 31.10.2023 r. 
IX okres odsetkowy od dnia 1.11.2023 r do 30.11.2023r. 
X okres odsetkowy od dnia 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r. 
XI okres odsetkowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.01.2024r. 
XII okres odsetkowy od dnia 1.02.2024 r. do dnia Spłaty Pożyczki tj. dzień 
przypadający 12 miesięcy po Dniu Udzielenia Pożyczki 

Odsetki wypłacane będą w kwocie pomniejszonej o zryczałtowany podatek 

dochodowy od odsetek. 
 

Zabezpieczenia  
Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na Przedmiocie Zastawu tj.: na  

prawie do użytkowania znaku towarowego Piwo Świeże dziś z Browaru Tenczynek 

należącego do spółki Tenczynek Świeże sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. 

Archidiakońska, nr 9, 20-113 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód 

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000875245, NIP: 9462702511, REGON: 

387751143,  którego wartość zgodnie z wyceną sporządzoną przez Grant 
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Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wg stanu na 

dzień 30 czerwca 2022 r. określona została na 5 342 000,00 zł do najwyższej sumy 

zabezpieczenia w wysokości w wysokości 150 % wysokości Pożyczki. 

 

 


