Załącznik nr 2

UMOWA NABYCIA AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA

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

zamieszkałym

przy

ul.

(………………), posiadający numer PESEL

……………………….
……………………..,

legitymujący się dowodem osobistym ,
zwany dalej Akcjonariuszem,
a
Spółką WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-465) przy ul. Straży Ludowej
35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000295071, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON:
630124183, NIP: 7810047876 o kapitale zakładowym w wysokości 5 958 050,00 zł opłaconym
w całości, reprezentowaną przez:
…………………………… – …………………………….
zwaną dalej Spółką,
łącznie zwanymi dalej Stronami,
o następującej treści:
§ 1.
Akcjonariusz oświadcza, że przysługują mu akcje imienne Spółki serii A w liczbie
……………… o numerach …………….......…………. oraz akcje imienne Spółki serii B w
liczbie

…………………

o

numerach

…………………………,

w

łącznej

liczbie

………………... (słownie: …………………………) zwanymi w dalszej części łącznie
Akcjami.
§ 2.
Akcjonariusz niniejszym oświadcza i zapewnia Spółkę, że:
1) posiada pełną zdolność do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy,
2) brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do możliwości rozporządzania przez
Akcjonariusza Akcjami (w tym ograniczeń umownych i roszczeń osób trzecich) i
w związku z tym Akcje są w pełni zbywalne; Akcje są wolne od obciążeń
jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, jak również Akcje nie są
przedmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego,
1

Załącznik nr 2

3) nie

dokonywał

żadnych

czynności

prawnych

zobowiązujących

go

do

rozporządzenia akcjami na rzecz osób trzecich,
4) nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego ani postępowania w
przedmiocie ogłoszenia upadłości, nie złożył oświadczenia o wszczęciu
postępowania naprawczego, jak również nie istnieją przesłanki do wszczęcia
jednego z powyższych postępowań, nie toczą się wobec niego żadne
postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne czy zabezpieczające,
które mogłyby mieć wpływ na niniejszą umowę, jak również nie istnieją przesłanki
do wszczęcia takich postępowań, brak jest przeszkód do zawarcia niniejszej
umowy, a jaj zawarcie i wykonanie nie naruszy praw osób trzecich, ani też nie
będzie stanowiło podstawy uznania niniejszej umowy za bezskuteczną wobec
osób trzecich.
§ 3.
1. Spółka niniejszym oświadcza i zapewnia Akcjonariusza, że:
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 stycznia
2020 roku podjęło uchwałę nr 3, na mocy której wyraziło zgodę na nabycie w celu
umorzenia Akcji, określiło warunki nabycia tych akcji, w tym wysokość
wynagrodzenia akcjonariuszy umarzanych akcji oraz udzieliło upoważnienia
Zarządowi Spółki do nabycia od uprawnionych akcjonariuszy akcji w celu ich
dobrowolnego umorzenia,

§ 4.
1. Akcjonariusz zbywa w dniu podpisania niniejszej umowy Spółce wszystkie
przysługujące mu Akcje, o których mowa w § 1 i wyraża zgodę na ich dobrowolne
umorzenie za wynagrodzeniem, a Spółka niniejszym nabywa przedmiotowe Akcje w
celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Spółka zapłaci Akcjonariuszowi wynagrodzenie w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście
złotych 00/100) za jedną akcję. Za wszystkie zbywane przez Akcjonariusza Akcje
wymienione w

ust. 1 Spółka zapłaci wynagrodzenie w łącznej

kwocie

……………………….. zł (……………………….. tysięcy złotych 00/100) zwane dalej
„Wynagrodzeniem”.
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3. Spółka zapłaci Akcjonariuszowi Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 powyżej
w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku na rachunek bankowy wskazany w ofercie
Nabycia Akcji skierowanej do Spółki.
4. Strony oświadczają, że akcje o których mowa w §1 zostały wydane Spółce przy
podpisaniu niniejszej Umowy i nastąpiło przeniesienie posiadania akcji na rzecz Spółki
w rozumieniu art. 339 KSH.
§ 5.
1. Akcjonariusz oświadcza, że zrzeka się prawa sprzeciwu wobec wpisu w księdze akcji
Spółki, przeniesienia akcji na Spółkę, a Spółka zrzeczenie to przyjmuje.
2. Akcjonariusz niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania stosownego wpisu w
księdze akcji.
§ 6.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub
postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

Za Akcjonariusza

Za Spółkę

………………………

…………………………………
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