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UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI  

 
Niniejsza Umowa sprzedaży akcji (zwana dalej „Umową”) została zawarta w [●] pomiędzy: 
 
[●] zamieszkałym w [●] ([●]) przy ul. [●], legitymującym się dowodem osobistym o serii i numerze [●], 
posiadającym numer PESEL [●], zwanym dalej „Sprzedającym”. 
 
a 
 
[●] zamieszkałym w [●] ([●]) przy ul. [●], legitymującym się dowodem osobistym o serii i numerze [●], 
posiadającym numer PESEL [●], zwanym dalej „Kupującym”, 
 
zwanymi dalej łącznie jako „Strony” lub każdy z nich osobno jako „Strona”. 
 

§ 1. 
1. Sprzedający oświadcza, iż posiada [●] (słownie: [●]) akcji imiennych nieuprzywilejowanych 

oznaczonych jako seria [●] o numerach od [●] do [●] (zwane dalej jako „Akcje”) o wartości 
nominalnej [●] zł ([●]) każda akcja i łącznej wartości nominalnej [●] zł (słownie: [●] złotych) w 
spółce pod firmą [●] Spółka Akcyjna z siedzibą w [●], adres: ul. [●], wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], której akta rejestrowe 
prowadzone są przez Sąd Rejonowy w [●], [●] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, posiadającej numer NIP [●], z kapitałem zakładowym w wysokości [●] zł (opłaconym 
w kwocie [●]), zwanej dalej jako „Spółka”. 

2. Sprzedający oświadcza ponadto, że:  
a) Akcje zostały opłacone w całości, 
b) Akcje mają charakter zdematerializowany i zapisane są w rejestrze akcjonariuszy 

prowadzonym przez [●] 
c) jest uprawniony do sprzedaży Akcji na rzecz Kupującego,  
d) Akcje nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, w szczególności zastawem, 

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym bądź użytkowaniem, jak również nie są 
obciążone jakimikolwiek innymi prawami lub roszczeniami; 

e) nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub polubowne ani postępowanie egzekucyjne 
lub administracyjne, którego przedmiotem są Akcje lub które w inny sposób dotyczą 
Akcji lub które mogą utrudnić wykonywanie Umowy zgodnie z jej warunkami; 

f) podpisanie i wykonanie Umowy przez Sprzedającego nie będzie sprzeczne i nie naruszy 
umowy lub innego zobowiązania, których stroną jest Sprzedający, jak również nie 
uniemożliwi wykonania takich zobowiązań; 

g) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą nie ma okoliczności faktycznych lub prawnych, które 
uniemożliwiłyby zawarcie Umowy. 

3. Kupujący oświadcza, że:  
a) podpisanie i wykonanie Umowy przez Kupującego nie będzie sprzeczne i nie naruszy 

umowy lub innego zobowiązania, których stroną jest Kupujący, jak również nie 
uniemożliwi wykonania takich zobowiązań; 

b) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą nie ma okoliczności faktycznych lub prawnych, które 
uniemożliwiłyby zawarcie Umowy. 

 
§ 2. 

1. Sprzedający sprzedaje Kupującemu [●] (słownie: [●]) Akcji serii [●] oznaczonych numerami od 
[●] do [●], zaś Kupujący kupuje Akcje od Sprzedającego w zamian za zapłatę ceny sprzedaży. 
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2. Strony zgodnie postanawiają, że cena sprzedaży wszystkich sprzedawanych Akcji serii [●] wynosi 
[●] zł (słownie: [●] złotych) (dalej: „Cena Sprzedaży”), tj. [●] zł (słownie: [●] złotych) w zamian 
za każdą z Akcji. 

3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Cenę Sprzedaży na rzecz Sprzedającego w terminie do dnia 
[●] r. na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze [●]. 

4. Strony oświadczają, że tytuł prawny do Akcji oraz wszelkie prawa i obowiązki związane z Akcjami 
zostają przeniesione na Kupującego z momentem rejestracji nabycia Akcji w rejestrze 
akcjonariuszy Spółki, tj. zgodnie z art. 3289§1 Kodeksu spółek handlowych.  

5. Wniosek o wpis nabycia Akcji do rejestru akcjonariuszy Spółki zostanie złożony przez Kupującego. 
Sprzedający oświadcza, że wyraża zgodę na wpis nabycia Akcji przez Kupującego w rejestrze 
akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki. 

  
 

§3. 
1. Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży Akcji obciąża 

Kupującego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy prawa 

polskiego. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem 

nieważności. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 
5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, 

niewykonalne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące tak 
jakby nie istniały postanowienie nieważne, niewykonalne lub unieważnione, o ile nie naruszy to 
istoty Umowy. W odniesieniu do postanowień nieważnych, niewykonalnych lub 
unieważnionych, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia postanowień 
zastępujących postanowienia nieważne, niewykonalne lub unieważnione, w sposób, który 
odpowiadać będzie pierwotnej intencji Stron. 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Kupującego i Sprzedającego. 

 
 
Podpisy Stron: 
 

Sprzedający: 
 
 
……………………………. 

             Kupujący: 
              
 
             ……………………………. 
              

 

 

 


