UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI
zawarta w dniu ………....................... r. w Toruniu pomiędzy:
………………………………………………… zam. ul. ……………………………………………..
(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

……-……...., ……………………………., nr PESEL ……..……………., NIP ……………………
(kod pocztowy)

(miejscowość)

…………………………………………………………………………………………………………
(właściwy dla akcjonariusza urząd skarbowy)

zwanym dalej Akcjonariuszem,
a
NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000049872, NIP 879-00-17-162, kapitał zakładowy 4.410.034 zł, opłacony w całości,
reprezentowaną przez:
Aleksandrę Puskarz-Kusa / Marcina Gajewskiego – pełnomocnika,
zwaną w dalszej treści umowy NEUCA.
§1
1. Akcjonariusz oświadcza, że jest akcjonariuszem spółki działającej pod firmą PROSPER S.A.
z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 000053473, zwaną dalej Spółką;
2. w Spółce Akcjonariusz posiada ………………………… akcji na okaziciela serii D o
numerach od ……………………….. do ………………………, o wartości nominalnej 1,00
zł (słownie: jeden złoty) każda;
3. Akcjonariusz oświadcza, że akcje nie są obciążone prawami osób trzecich, że prawo
rozporządzenia nimi nie jest niczym ograniczone, oraz że jest stanu wolnego*, lub (Akcje
wchodzą w skład majątku odrębnego Akcjonariusza)*, lub (uzyskał zgodę współmałżonka na
zawarcie niniejszej Umowy)*. (niepotrzebne skreślić).
§2
1. Akcjonariusz oświadcza, że na mocy niniejszej umowy sprzedaje NEUCA w stanie wolnym
od obciążeń ………… sztuk (słownie …………………….……………………….) akcji na
okaziciela serii D, o numerach od …………………… do ……………………., spółki
PROSPER S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, wraz ze

wszystkimi korzyściami i prawami związanymi z akcjami, a NEUCA oświadcza, iż akcje te
nabywa na zasadach opisanych w niniejszej umowie. Cena obejmuje wartość ewentualnej
dywidendy przypadającej do zapłaty przez Spółkę do dnia przejścia własności akcji na
nabywcę.
2. Własność akcji, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, przechodzi na NEUCA w
dniu podpisania niniejszej umowy oraz wydania dokumentów akcji.
§3
1. NEUCA zapłaci Akcjonariuszowi tytułem wynagrodzenia za Akcje kwotę 12,00 zł
(dwanaście złotych 00/100) brutto za każdą zbywaną akcję.
2. Zapłata ceny zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia przesłanek
zawarcia umowy tj. podpisania niniejszej umowy i wydania NEUCA dokumentów akcji.
Płatność za akcje będzie przekazana na rachunek bankowy Akcjonariusza o nr:

§4
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Koszty podatku od czynności cywilnoprawnych ponosi NEUCA.
3. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądom powszechnym w Toruniu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

.................................................................
NEUCA S.A.

........................................................
Akcjonariusz

