UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

zawarta w ………………… w dniu …………………….. r., pomiędzy:
. ……………………….., zamieszkałym w …………………………… przy ul. ………….. nr
……., wspólnikiem Spółki „……………” Sp. z o.o. z siedzibą w ……………….. nr KRS
……………………,
zwanym dalej Zbywającym,
a
……………………….., zamieszkałym w …………………………… przy ul. ………….. nr
…….,
zwanym dalej Nabywcą.
§1
Zbywający sprzedaje, a Nabywca nabywa ………………………………… (słownie:
…………..) udziałów spółki „………………..” Sp. z o.o. z siedzibą w
……………………………… nr KRS………………………………………………….
§2
1. Sprzedająca oświadcza, że udziały, o których mowa w § 1 ust. 2, nie są obciążone
prawami osób trzecich.
2. Sprzedająca oświadcza ponadto, że nie istnieją zaległości wobec Spółki, o której mowa w
§ 1 ust. 1, z tytułu świadczeń związanych z posiadaniem udziałów.
3. Nabywca oświadcza, że wszystkie okoliczności określone w ust. 1 i 2 są mu znane i w
związku z tym zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.
§3
Zbywający legitymuje się pisemnym zezwoleniem Zgromadzenia Wspólników spółki
„………………” Sp. z o.o. z siedzibą w ……………………. na zbycie udziałów.
§4
Strony ustalają cenę nabycia udziałów na kwotę …………………. złotych za każdy udział.
§5
Nabywca zawiadomi spółkę „………………” Sp. z o.o. z siedzibą w …………………. o
nabyciu udziałów.
§6

1. Strony potwierdzają sobie otrzymane wzajemnie świadczenia.
2. Rozliczenia między stronami co do korzyści i ciężarów wynikających ze zbywanych
udziałów nastąpiło według stanu z chwili zawarcia niniejszej umowy.
§7
Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Nabywca.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz prawa
cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron oraz Spółki.

……………………………
Zbywający

…………………………….
Nabywca

* art. 180 KSH wymaga by zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części musi być dokonane w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi.

