
 UMOWA  
sprzedaży akcji TELESTRADA S.A.  

Zawarta w Warszawie, w dniu [….................................] 2013 r. pomiędzy:  

….........................., zwanym dalej „Sprzedającym”  

oraz  

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02 – 670 Warszawa, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279791, NIP 544-10-14-413, 
zwanej w dalszej części „Spółką” lub „Kupującym” 
  
reprezentowaną przez:  

§1  
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem [tu wpisać liczbę akcji, jakie Telestrada S.A. nabędzie] 

zdematerializowanych akcji Spółki, notowanych na rynku alternatywnym Newconnect przy Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz że akcje te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie 
toczą się żadne postępowania sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem byłyby te akcje, zaś 
sprzedaż tych akcji nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli Sprzedającego oraz że do skuteczności 
tej Umowy nie jest wymagane uzyskanie jakichkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym.  

2. Sprzedający oświadcza, że akcje, o których mowa w §1 pkt. 1 Umowy są zapisane na rachunku papierów 
wartościowych nr [tu wpisać numer rachunku papierów wartościowych] prowadzonym przez [tu wpisać 
nazwę biura maklerskiego] oraz że oświadczenie tego biura maklerskiego z dnia [data dokumentu 
przesłanego do Telestrada S.A. przy złożeniu oferty sprzedaży] dotyczące ilości akcji zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych Sprzedającego jest nadal aktualne.  

3. Kupujący oświadcza, że jego rachunek papierów wartościowych o numerze 027920 jest prowadzony 
przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.  

§2  
1. Sprzedający sprzedaje [tu wpisać liczbę akcji, jakie Telestrada S.A. nabędzie] akcji Spółki a Kupujący 

kupuje te akcje za cenę 25 zł za każdą akcję, tj. za cenę łączną wynoszącą [tu wpisać kwotę wynikającą 
z przemnożenia powyższej liczby akcji przez 25 zł].  

2. Cena, o której mowa w §2 pkt. 1 Umowy powyżej zostanie zapłacona przez Kupującego do dnia drugiego 
po podpisaniu Umowy przez nabywcę przelewem na konto bankowe Sprzedającego o numerze [tu 
wpisać numer rachunku, na który ma trafić zapłata za akcje].  

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego odpowiednim 
poleceniem zapłaty.  

§3  
1. W dniu zawarcia Umowy Strony powiadomią biura maklerskie prowadzące ich rachunki papierów 

wartościowych o jej zawarciu. Sprzedający jednocześnie z powiadomieniem, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim wyda nieodwołalne polecenie dokonania przeniesienia akcji Spółki, o których mowa w §2 
Umowy powyżej z jego rachunku papierów wartościowych wskazanego w §1 pkt. 2 Umowy na rachunek 
papierów wartościowych Kupującego określony w §1 pkt. 3 Umowy. Przejście praw z akcji ze 
Sprzedającego na Kupującego następuje w dniu zawarcia Umowy.  

2. Przeniesienie Akcji nastąpi w wyniku transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 
1538).  

§4  
1. W kwestiach nieuregulowanych inaczej zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 

obowiązujących przepisów.  



2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy lub też dotyczące jej ważności będą 
rozstrzygane przed Sądem powszechnym właściwym dla siedziby Kupującego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 
Sprzedający a jeden Kupujący.  


