
 

 

UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW 

 

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

 

Panem ……………………………. , zamieszkałym przy ul 

 w Warszawie, legitymującym się Dowodem Osobistym serii …………………….., nr ewidencyjny 

PESEL………………………….., zwanym dalej Zbywcą, 

a 

………………………..Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie KRS nr 0000252486 

reprezentowaną przez prokurenta ………………………zwaną dalej Nabywcą, 

 

Zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy Stronami. 

 

§ 1. 

 

1. Zbywca oświadcza, iż jest wspólnikiem spółki …………….. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w ………………….. wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…………….. w …………… Wydział …….. Gospodarczy KRS pod 

nr……………..zwanej dalej Spółką, której kapitał zakładowy wynosi ………….,- 

(………………….) złotych i dzieli się na …………. (……) udziałów po ….,- (…) 

złotych każdy i posiada w tej Spółce …. (….) udziałów o łącznej wartości nominalnej 

…..,- (………………) złotych. Z udziałami tymi nie zalega on z żadnymi świadczeniami 

na rzecz spółki. 

 

2. 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. 

 Zbywca przedstawia Nabywcy kopię zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za 

ostatni rok obrotowy oraz zestawienie zawierające: 

1- Wykaz posiadanych udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz odrębny  wykaz 

kondycji finansowej ,zobowiązań oraz majątku . 

2-  Wykaz składników majątku trwałego Spółki wraz ze wskazaniem tytułu prawnego Spółki 

do korzystania z nieruchomości, 

3-  Wykaz wszelkich zobowiązań oraz należności Spółki, 

6-  Dokumenty o nadaniu numerów NIP i REGON, 

7-  Zestawienie stanów magazynowych, 

8-  Wykaz osób zatrudnionych. 

 

 

 



§ 3. 

  Zbywca zapewnia Nabywcę, że: 

1. Poza zgodami na zbycie udziałów, wymienionymi w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, nie 

istnieją żadne ustawowe lub umowne ograniczenia dotyczące rozporządzania 

Udziałami, 

2. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy Spółki zostało sporządzone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i stanowi rzetelny obraz działalności Spółki, 

3. Zestawienie, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy, zawiera prawdziwe i komplet-

ne informacje w odniesieniu do kwestii stanowiących jego przedmiot co Nabywca 

kwituje podpisem pod umową 

4. Nie istnieją żadne umowy i porozumienia, na podstawie których przewidziane są 

dodatkowe świadczenia na rzecz Spółki związane z posiadaniem Udziałów, 

  

§ 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.  

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  sytuację ekonomiczną i 

kondycję Spółki w dniu zawarcia niniejszej Umowy, 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. 

4. Dokumenty dotyczące Spółki zostały przekazane Nabywcy . 

5. Dokumenty dotyczące Spółki,  w tym dokumenty księgowe zostały przekazane Nabywcy 

w dniu dzisiejszym co potwierdza własnoręcznym podpisem.  

6. Nabywca oświadcza że po zaznajomieniu się ze stanem finansowym Spółki   przejmuje  

wszelkie zadłużenia ciążące na niej(….można wymienić jakie lub zrobić zestawienie) . 

7. Z chwilą zawarcia tej umowy oraz odkupienia wszystkich udziałów w spółce zostaną w 

terminie czternastu dni pod rygorem……. złożone do KRS następujące wnioski o zmiany 

w odpowiednich zapisach w rejestrze KRS . 

 

§ 5. 

Nabywca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Spółkę w formie pisemnej o przejściu 

Udziałów na jego rzecz. Do zawiadomienia zostanie dołączony egzemplarz niniejszej 

Umowy.  

§ 6. 

Nabywca oświadcza, że nie istnieją żadne okoliczności faktyczne, finansowe i prawne 

uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy.  

 

 

§ 7. 



1. Zbywca sprzedaje, a Nabywca kupuje …. (……) udziałów o wartości nominalnej 500,00 

zł (pięćset zł) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej …..,00 zł (………. zł), w Spółce, 

o której mowa w § 1 ust. 1, za kwotę ………. zł (słownie: …….. zł). Własność udziałów 

przechodzi na Nabywcę z chwilą zawarcia niniejszej umowy.  

2. Zapłata ceny sprzedaży nastąpiła w dniu podpisania umowy.  

§ 9. 

Koszty i opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Zbywca. 

 

§ 10. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy winny być dokonywane z zachowaniem 

formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności. 

§ 11. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 12. 

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron i jeden dla Spółki.  

 

 

                                                                   

                               Zbywca                                       Nabywca 

 


