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UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW 

 

Umowa zawarta w Łowiczu, w dniu 12.05.2009  pomiędzy: 

Łukaszem Michalskim zamieszkałym w Łowiczu przy ul. Albatrosa 32 lok. 7, legitymującym 

się dowodem osobistym ASD 54287654, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM, 

a 

Julianem Lecem zamieszkałym w Sochaczewie przy ul. Orkana 3, legitymującym się 

dowodem osobistym ABB 324765433, zwanym dalej KUPUJĄCYM. 

O następującej treści: 

1. Sprzedający oświadcza, że jest Wspólnikiem w Spółce Turbinki i zębatki Sp. z o.o z 

siedzibą w Żyrardowie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX 

Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 000054321 

2. Kapitał zakładowy Spółki w dniu podpisania niniejszej umowy wynosi 10 000 (słownie: 

dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 200 (słownie: 

dwieście) złotych każdy. 

3. Sprzedający posiada w powołanym kapitale zakładowym wszystkie 50 udziałów o wartości 

nominalnej 200 (słownie: dwieście) złotych każdy, o łącznej wartości 10 000 (słownie: 

dziesięć tysięcy) złotych. 

4. Sprzedający oświadcza, że dnia 10.05.2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Spółki Turbinki i zębatki. Sp. z o.o podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na 

zbycie przez Sprzedającego posiadanych przez niego udziałów w kapitale zakładowym 

Spółki. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że nie ma żadnych ograniczeń do zawarcia niniejszej umowy. 

Ustalono, co następuje: 

Art. 1. Przedmiot umowy. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego 

prawa własności 20 (słownie: dwudziestu) udziałów o wartości nominalnej 200 (słownie: 

dwieście) złotych każdy, o łącznej wartości 4 000 (słownie: cztery tysiące ) złotych, 

posiadanych przez Sprzedającego w kapitale zakładowym Spółki Turbinki i zębatki Sp. z o.o. 

Art. 2. Cena. 

Strony ustalają, że udziały, będące przedmiotem niniejszej umowy, zostają sprzedane za cenę 

6 000 (słownie: sześciu tysięcy) złotych. 
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Art. 3. Sposób zapłaty ceny. 

Należność za udziały zostanie zapłacona gotówką do rąk Sprzedającego w terminie 7 dni od 

daty podpisania niniejszej umowy. 

Art. 4. Oświadczenia sprzedającego. 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotowych udziałów, że zostały one 

należycie opłacone, nie są zastawione i nie są obciążone żadnymi innymi prawami na rzecz 

osób trzecich. 

2. Sprzedający oświadcza, że nie zalega wobec Spółki z żadnymi płatnościami. 

3. Sprzedający oświadcza, że niniejsza umowa nie narusza postanowień umowy Spółki 

Turbinki i zębatki Sp. z o.o. 

4. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się zawiadomić Spółkę Turbinki i zębatki Sp. z o.o. o 

nabyciu udziałów będących przedmiotem niniejszej umowy. 

Art. 5. Koszty. 

1. Strony ustalają, że wszelkie koszty związane z jej zawarciem ponosi Kupujący, a w 

szczególności koszt uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Art. 6. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

.....................................                                                           ………………………… 

SPRZEDAJĄCY                                                                            KUPUJĄCY 

– Notarialne poświadczenie podpisów – 


