
 

 

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI 

 

zawarta w ___________dnia ___  2015 roku, pomiędzy: 

 

1. Panem/Panią _______________________, zamieszkałym/ą w ___________________________________, 
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i nr ____________, PESEL: ____________, zwanym/ą dalej 
„Sprzedającym” 

 

a 

 

2. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Piotra Ściegiennego 
3, 40-114 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w 
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316388, NIP 
9542199882, zwanej dalej „Kupującym”  

 

łącznie określane w niniejszej umowie jako „Strony”.  

 
 

§ 1. Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają: 
1. Spółka – Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym 
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000316388, NIP 9542199882, REGON: 273754180, 

2. Akcje – akcje Spółki opisanej w pkt 1. 
  

§ 2. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem _______________ akcji Spółki, zarejestrowanych w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLPTWP000015. Akcje te zostały opłacone w 
całości oraz są zapisane na rachunku papierów wartościowych Sprzedającego nr ____________, 
prowadzonego przez _____________________________ 

 
§ 3. Sprzedający sprzedaje Kupującemu __________ Akcji Spółki na okaziciela za cenę 11,65 zł za jedną Akcję, to 

jest za łączną cenę w wysokości ___________, a Kupujący te Akcje kupuje. Cena sprzedaży akcji zostanie 
zapłacona w ciągu 7 dni na rachunek bankowy Sprzedającego nr __________________________________, 
prowadzony przez _____________________________. 

  
§ 4. Sprzedający zapewnia, że sprzedaż Akcji nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód lub potwierdzeń oraz nie 

narusza warunków innych umów zawartych przez Spółkę lub Sprzedającego a także, iż nie zaciągał żadnych 
zobowiązań wobec osób trzecich, których przedmiotem byłoby jakiekolwiek rozporządzenie lub obciążenie 
sprzedawanych Akcji. 

 
§ 5. Sprzedający zleci w dniu zawarcia niniejszej Umowy dyspozycję przeksięgowania Akcji na rachunek 

inwestycyjny Kupującego nr 91214311, prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. 
 

§ 6. Kupujący oświadcza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło dnia 30 czerwca 2015 r. zgodę na 
nabycie akcji własnych Spółki.  
 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Kodeksu spółek handlowych. 

 



 

§ 8. Koszty przeksięgowania Akcji na rachunek inwestycyjny Kupującego ponosi Sprzedający, zaś Kupujący 
ponosi koszty podatku od czynności cywilnoprawnych.  
 

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 10. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
 
 
 

________________________     ______________________ 
        Sprzedający        Kupujący 
 


