Umowa zbycia udziałów

zawarta w dniu …………………2014 roku w ……………………………. pomiędzy:

Panem ……………………………………., syn ………………. i …..………., zamieszkały przy ul. …………………
w ………………. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr
ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP 000-000-00-00 zwany dalej Zbywcą .
a
Panem ……………………………………., syn ………………. i …..………., zamieszkały przy ul. …………………
w ………………. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr
ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP 000-000-00-00 zwany dalej Nabywcą,

Zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy Stronami.
§1
1. Zbywca oświadcza, że jest wspólnikiem w Spółce pod firmą „ ……………..…” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta ………..…… Sąd Gospodarczy – XXI Wydział Krajowego
Rejestru Sadowego za numerem KRS……….. ………..zwanej dalej Spółką, której kapitał
zakładowy wynosi 00.000,- (…………………………) złotych i dzieli się na 00 (…………………)
udziałów po 000,- (……….) złotych każdy i posiada w tej Spółce 00

(………………………)

udziały o wartości nominalnej 000,- (…….) złotych, zwanych dalej Udziałami.

2. Na dowód powyższego Zbywca przedstawia wyciąg z księgi udziałów prowadzonej przez
Spółkę, podpisany przez członków zarządu zgodnie ze sposobem reprezentacji Spółki,
oraz aktualny odpis z KRS. Dokumenty te stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do
niniejszej Umowy.

3. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia……………… r. Zbywca
uzyskał zgodę na sprzedaż wszystkich posiadanych w Spółce „……………..” Sp. z o.o.
udziałów na rzecz osób trzecich na warunkach uzgodnionych między stronami umowy
zbycia udziałów a pozostali wspólnicy Spółki w formie pisemnego oświadczenia
zrezygnowali z prawa pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia. Uchwała oraz
poświadczona notarialnie kopia oświadczenia stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 i 4
do niniejszej Umowy.

4. Zbywca oświadcza, że od daty wydania odpisu z rejestru handlowego oraz wyciągu z
księgi udziałów nie zaszły żadne zmiany podlegające wpisowi do rejestru oraz nie
zostały dokonane żadne wpisy w księdze udziałów dotyczące Udziałów.
§ 2.
1. Zbywca przedstawia Nabywcy kopię zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki
za ostatni rok obrotowy oraz zestawienie zawierające:

- Wykaz wszystkich umów zawartych przez Spółkę oraz obowiązujących w dniu
zawarcia niniejszej Umowy .

-

Wykaz składników majątku trwałego Spółki wraz ze wskazaniem tytułu
prawnego Spółki do korzystania z nieruchomości,

-

Wykaz

postępowań

sądowych

i

administracyjnych

toczących

się

z udziałem Spółki,

- Wykaz wszelkich zobowiązań oraz należności Spółki,

- Dokumenty o nadaniu numerów NIP i REGON,

- Zestawienie stanów magazynowych,

- Wykaz osób zatrudnionych.

2. Sprawozdanie finansowe oraz zestawienie, o których mowa powyżej w § 2 ust. 1,
zostały podpisane przez zarząd Spółki i stanowią odpowiednio Załączniki nr 5 i 6 do
niniejszej Umowy.

§ 3.
Zbywca zapewnia Nabywcę, że:

1) Udziały istnieją, stanowią własność Zbywcy oraz zostały w pełni opłacone.

2) Udziały nie są obciążone żadnymi prawami poza zobowiązaniami jakie nakładają
na każdy udział umowa Spółki, uchwały Zgromadzeń Wspólników oraz tych

jakie wynikają z bilansu; ze zbytych udziałów Zbywca nie zalega żadnego
świadczenia a także w stosunku do Udziałów nie toczy się żadne postępowanie,

3. Poza zgodą na zbycie udziałów, wymienioną w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, nie
istnieją żadne ustawowe lub umowne ograniczenia dotyczące rozporządzania
Udziałami,

4.Wedle najlepszej wiedzy Zbywcy, nie istnieją podstawy do żądania od Spółki
odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych oraz nałożenia na Spółkę opłat lub
kar administracyjnych,

5. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy Spółki zostało sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi rzetelny obraz działalności Spółki,

6. Zestawienie, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy, zawiera prawdziwe i
kompletne informacje w odniesieniu do kwestii stanowiących jego przedmiot,

7. Nie istnieją żadne umowy i porozumienia, na podstawie których przewidziane są
dodatkowe świadczenia na rzecz Spółki związane z posiadaniem Udziałów,

8. Wedle najlepszej wiedzy Zbywcy, Spółka nie posiada zaległych zobowiązań
podatkowych oraz zobowiązań z tytułu ubezpieczenia społecznego.

§ 4.

1. Zbywca przedstawił Nabywcy do wglądu całą dokumentację Spółki umożliwiającą
zapoznanie się Nabywcy ze stanem prawnym, finansowym i ekonomicznym Spółki
w chwili zawarcia niniejszej Umowy, co niniejszym Nabywca potwierdza. W
szczególności Nabywca potwierdza, że został poinformowany o złożeniu przez
zarząd Spółki wniosku o wszczęcie wobec Spółki postępowania upadłościowego.

2. Nabywca stwierdza, że nie wnosi zastrzeżeń co do rzetelności i niewadliwości
prowadzenia ewidencji rachunkowej i gospodarczej oraz innych wymaganych
prawem dokumentów finansowych i prawnych.

3. Nabywca oświadcza, że wszystkie okoliczności mające wpływ na
ekonomiczną

i

kondycję

Spółki

w

dniu

zawarcia

niniejszej

Umowy,

sytuację
wykazane

w przedstawionej dokumentacji Spółki, są mu znane i w związku z tym oświadcza, że nie
będzie dochodził roszczeń z tytułu nabycia udziałów w Spółce w takim stanie w jakim się
one znajdują i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

§ 5.
Nabywca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Spółkę w formie pisemnej o
przejściu Udziałów na jego rzecz. Do zawiadomienia zostanie dołączona kopia
niniejszej Umowy.
§ 6.
Nabywca oświadcza, że nie istnieją żadne okoliczności faktyczne, finansowe i prawne
uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy.
§ 7.
Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy Spółki, której tekst jednolity
stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. Zbywca zapewnia, że po dacie
sporządzenia powyższego tekstu jednolitego nie zostały podjęte żadne uchwały w
przedmiocie zmiany umowy Spółki lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 8.
1.

Strony ustalają cenę sprzedaży Udziałów na kwotę……………….
(słownie: złotych).

2. Cena ta została zapłacona przez Nabywcę w całości.
§ 9.
Niniejsza Umowa wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną

część, uchyla

wszelkie poprzednio dokonane, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, uzgodnienia
pomiędzy

Zbywcą

oraz

Nabywcą,

które

są

niezgodne

postanowieniami.
§ 10.
1.

Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
a) dla Zbywcy:…………….,
b) dla Nabywcy:…………...

lub

sprzeczne

z

jej

2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy,
obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie
pisemnej.
§ 11.
Koszty i opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Zbywca.

§ 12.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy winny być dokonywane z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
§ 14.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zbywca

Nabywca

