
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A. 
 

 

UMOWA SPRZEDAŻY/ZBYCIA AKCJI 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ������ 2015 roku pomiędzy:  

�������., zamieszkałym/ą ������. (����.), przy ul. �������, posiadającym 

PESEL ������� legitymującym się dowodem osobistym nr �����,, zwanym dalej 

„Akcjonariuszem”, 

 

a IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, posiadającą NIP: 

5252201663 oraz REGON: 016452416, z kapitałem zakładowym w wysokości 673.319,26 zł w pełni 

opłaconym, zwaną dalej „Spółką”. 

 

Akcjonariusz i Spółka zwani są dalej łącznie „Stronami”. 

 

Zważywszy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. uchwałą nr 6 z dnia 1 grudnia 2015 r. 

upoważniło Zarząd IMS S.A. do nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia 

udzielonego przez Walne Zgromadzenie, a Akcjonariusz złożył Spółce zgodnie z Zaproszeniem do 

Składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A., opublikowanym w dniu 8 grudnia 2015 roku przez Spółkę, ofertę 

zbycia akcji, o których mowa w niniejszej Umowie, została zawarta niniejsza Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Akcjonariusz oświadcza, iż jest akcjonariuszem spółki działającej pod firmą IMS Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, posiadającej NIP: 5252201663 oraz 

REGON: 016452416 i na dzień zawarcia niniejszej umowy posiada  

������. (���������������������) akcji zwykłych na okaziciela tej 

spółki, o wartości nominalnej 0,02 złotych. 

2. Akcjonariusz oświadcza, że akcje, o których mowa w ust. 1 powyżej posiadają formę 

zdematerializowaną i są zdeponowane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza 

prowadzonym przez ����������������������������������.. 

nr: �������������������������������������������.. 

3. Akcjonariusz oświadcza, że akcje, o których mowa w ust. 1 powyżej są przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

4. Akcjonariusz oświadcza, iż akcje, o których mowa w ust. 1 powyżej nie są obciążone żadnymi wadami 

prawnymi ani prawami osób trzecich, w szczególności zaś do dnia dzisiejszego nie zawarto żadnych 

umów mających na celu zbycie lub zobowiązanie do zbycia akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
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czy też obciążenia ich, w tym ustanowienia na nich zastawu lub użytkowania, ani żadnych innych 

umów skutkujących ograniczeniem w rozporządzaniu lub posiadaniu akcji, o których mowa w ust. 1 

powyżej, bądź wykonywaniu jakichkolwiek praw z nimi związanych. 

5. Akcjonariusz oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia w przenoszeniu akcji, o których mowa w 

ust. 1 powyżej. 

 

§ 2 

1. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Akcjonariusz przenosi na rzecz Spółki, a Spółka nabywa od 

Akcjonariusza własność �����. (������.) akcji, o których mowa w §1 ust. 1 powyżej 

(„Zbywane Akcje”), o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda akcja. 

2. Cena (wynagrodzenie) za Zbywane Akcje została ustalona przez strony niniejszej Umowy w łącznej 

wysokości ������. zł (�����. złotych), tj. ��.. zł (��������������.) za 

jedną Zbywaną Akcję.  

3. Zapłata należnej Akcjonariuszowi ceny (wynagrodzenia) zostanie dokonana przez Spółkę przelewem 

na rachunek bankowy Akcjonariusza nr �������������������� w terminie 2 

(dwóch) dni roboczych od dnia zapisania Zbywanych Akcji na rachunku papierów wartościowych 

Akcjonariusza, stosownie do postanowień § 3 ust. 1 i 2 poniżej. 

 

§ 3 

1. W związku z faktem, iż Zbywane Akcje będące przedmiotem niniejszej Umowy są 

zdematerializowane i zdeponowane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza wskazanym 

w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, Akcjonariusz zobowiązuje się w terminie 2 dni roboczych od zawarcia 

niniejszej Umowy do złożenia w ������������������������������.., 

prowadzącym ten rachunek papierów wartościowych jednego egzemplarza Umowy wraz z dyspozycją 

przeksięgowania ������. (�������) Zbywanych Akcji na rachunek papierów 

wartościowych Spółki prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nr 075790. 

2. Przeniesienie własności Zbywanych Akcji na Spółkę następuje z chwilą dokonania odpowiedniego 

zapisu na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariusza i Spółki.  

3. Ewentualne koszty związane z przeksięgowaniem Zbywanych Akcji ponosi Akcjonariusz.  

4. W przypadku, gdy Zbywane Akcje nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych 

Kupującego w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu bez 

konsekwencji dla żadnej ze stron.  

 

§ 4 

Koszty podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.09.2000 r. o 

podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 626 z późn. zm.), ponosi Spółka.  
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§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących jej treści odpowiednie 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy z 

dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 94 z późn. zm.). 

2. Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporów wynikających z tytułu realizacji postanowień 

niniejszej Umowy będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. 

3. W przypadku nie zawarcia ugody, strony poddadzą spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Spółki. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają pisemnego aneksu 

zaakceptowanego przez strony i zachowania formy pisemnej. 

 

§ 7 

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

§ 8 

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym 

dla każdej ze stron oraz jednym egzemplarzu dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów 

wartościowych Akcjonariusza wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy dla wykonania obowiązku, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

 

 

 

 

 

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

Akcjonariusz  Spółka 

 


