UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI IMIENNYCH

zawarta w dniu ………………………… w Lublinie
pomiędzy:
…………….. zamieszkałym przy ul. ………………………..
nr PESEL: …………………., zwanym dalej „Sprzedawcą”,
a
…………….. zamieszkałym przy ul. ………………………..
nr PESEL: …………………., zwanym dalej,,Kupującym”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
§ 1.
Sprzedawca oświadcza, że:
1) jest jedynym i pełnoprawnym właścicielem ….. (słownie: ……….) akcji zwykłych
imiennych serii …… w kapitale zakładowym Spółki KAWIARZ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, Aleja Niepodległości nr 245, lok. 17, 02-009 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000738462, NIP: 7010830801, REGON: 380686945 (zwaną także dalej
„Spółką”), o numerach od …….. do ……., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden
złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej …….. zł (słownie: …….).
2) akcje są zbywalne i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich,
3) zbycie akcji nie jest uzależnione od zgody jakiegokolwiek organu Sprzedawcy, a żadnemu
z akcjonariuszy Sprzedawcy nie przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji,
4) w stosunku do akcji nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne,
a w szczególności egzekucja sądowa ani administracyjna,
5) w stosunku do akcji nie toczy się żadne postępowanie sądowe mogące mieć wpływ na skutki
umowy,
6)
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7) nie istnieją żadne uchwały akcjonariuszy Sprzedawcy, które mogą wpływać na prawa
Kupującego związane z akcjami.
8) jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
9) nie zaciągał względem osób trzecich jakichkolwiek zobowiązań, których przedmiotem było
rozporządzenie lub obciążenie niniejszych akcji w całości lub w części.

§ 2.
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje …….. (słownie: ……..) sztuk akcji zwykłych
imiennych serii ….., o numerach od ……… do ………, Spółki KAWIARZ Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty)
każda akcja, o łącznej wartości nominalnej ……. zł (słownie: ……..).
2. Cena sprzedaży jednej akcji Spółki zaoferowana w ofercie złożonej przez Kupującego,
wynosi …… zł (słownie: ….. zł).
3. Cena oferty będąca ceną sprzedaży akcji, stanowiąca iloczyn ilości zadeklarowanych
akcji Spółki oraz ceny zaoferowanej za pojedynczą akcję przez Kupującego, o której
mowa w ust. 2 powyżej, wynosi …….. zł (słownie: ………. zł).
§ 3.
Kupujący dokona zapłaty ceny oferty w wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy. Zapłata ceny oferty zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Sprzedawcy ( nr………) w terminie trzech dni od daty podpisania umowy.
§ 4.
1. Przeniesienie akcji na Kupującego nastąpi z dniem zapłaty ceny oferty oraz wydania
dokumentów akcji.
2. Nabycie akcji przez Kupującego zostanie ujawnione w księdze akcyjnej, na wniosek
Kupującego, zgodnie z art. 341 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5.
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla Sprzedawcy.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron oraz jeden dodatkowy egzemplarz dla Kupującego, celem dołączenia do wniosku
o wpis w księdze akcyjnej spółki KAWIARZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Sprzedawca:

.............................................

Kupujący:

.............................................
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