Umowa Powiernicza
(„Umowa”)
zawarta w drodze elektronicznej, w dniu [•] pomiędzy:
Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie /adres: ul.
Efraima Schroegera 90 lok. B, 01-845 Warszawa/ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000781332, posiadającą nr NIP 1182192559 oraz REGON
383077879, o kapitale zakładowym 300.000 PLN (dalej jako „Powiernik”);
reprezentowaną przez:
Mirosława Januszewskiego – Prezesa Zarządu
a
[•] (dalej jako „Powierzający”)
Powiernik i Powierzający dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”
1.

Przedmiot Umowy i Odwołanie do Regulaminu Platformy

1.1.

Powierzający niniejszym zleca Powiernikowi, a Powiernik zobowiązuje się, na warunkach
określonych w niniejszej Umowie, do objęcia i trzymania w imieniu własnym ale na rzecz i na
rachunek Powierzającego udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których
mowa w pkt 2 niniejszej Umowy.

1.2.

Powierzający niniejszym zleca Powiernikowi, a Powiernik zobowiązuje się, na warunkach
określonych w niniejszej Umowie, powierniczo wykonywać uprawnienia korporacyjne
powiązane z udziałami, o których mowa w pkt 1.1.

1.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie znajdą
postanowienia Regulaminu Portalu, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy i
znajdujących

się

pod

adresem

url:

https://spolki.prostagielda.pl/page/regulations

(„Regulamin”). Powierzający oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego
postanowienia jako wiążące w ramach niniejszej Umowy. W przypadku jakiejkolwiek
rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami niniejszej Umowy,
przeważające będą postanowienia Umowy. Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Umowie
wielką literą mają znaczenie przypisane w Regulaminie, o ile nie zostały zdefiniowane
inaczej w treści Umowy.
2.

Objęcie Udziałów w Spółkach i stosunek powierniczy

2.1.

Powiernik będzie obejmował w imieniu własnym, ale na rzecz Powierzającego udziały w
spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością („Udziały”), na wniosek Powierzającego złożony
w toku Kampanii Crowdfundingowych organizowanych przez takie spółki za pośrednictwem
Platformy na zasadach określonych w Regulaminie.
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2.2.

Powiernik będzie obejmował Udziały na rzecz Powierzającego w jednej lub większej ilości
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółki”, a każda z osobna jako „Spółka”), których
Kampanie Crowdfundingowe zostaną udostępnione na Platformie. Powierzający ma prawo do
wzięcia udziału w dowolnej liczbie Kampanii Crowdfundingowych, wedle swojego uznania,
każdorazowo jednak musi stosować się do Regulaminu.

2.3.

Udziały są każdorazowo obejmowane za środki wpłacone przez Powierzającego w roku
Kampanii Crowdfundingowej.

2.4.

Powiernik jako formalny właściciel Udziałów, będzie wykonywał prawa wynikające z Udziałów,
na zasadach określonych niżej w pkt. 4, działając przy tym w imieniu własnym ale na rzecz
Powierzającego.

2.5.

Powiernik zobowiązuje się, że:
2.5.1.

bez zgody Powierzającego nie zbędzie Udziałów ani nie zobowiąże się do zbycia
Udziałów;

2.5.2.

bez zgody Powierzającego nie obciąży Udziałów ani nie zobowiąże się do ich
obciążenia;

2.5.3.

dołoży należytej staranności w wykonywaniu praw i obowiązków związanych z
Udziałami;

3.

Cesja Uprawnień

3.1.

Strony postanawiają, że Powierzający ma prawo przenosić prawa i obowiązki wynikające z
niniejszej Umowy, na zasadach określonych w niniejszym pkt. 3.

3.2.

Powierzający ma prawo do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających z
niemniejszej Umowy, jakie posiada względem Powiernika w stosunku do ściśle określonych
Udziałów danej Spółki.

3.3.

Powierzający wykonuje prawo, o którym mowa w niniejszym pkt. 3, składając za
pośrednictwem Platformy i zgodnie z jej Regulaminem, przy wykorzystaniu narzędzi
teleinformatycznych udostępnionych przez Powiernika, widoczne dla innych Użytkowników
zlecenie dokonania cesji uprawnień wynikających z Umowy w stosunku do określonych
Udziałów („Zlecenie”).

3.4.

Zlecenie musi zawierać przynajmniej: (i) określenie Spółki, co do której Udziałów ma zostać
dokonana cesja uprawnień; (ii) określenie ilości Udziałów, co do której ma zostać dokonana
cesja uprawnień; (iii) oczekiwana przez Powierzającego cena za dokonanie Cesji uprawnień
do Udziałów. Zlecenie stanowi ofertę sprzedaży uprawnień związanych ze wskazanymi w
Zleceniu Udziałami i zostaje uznane za skutecznie złożone za pomocą przycisku „Akceptuję”
widocznego przy składaniu oferty.

3.5.

Cesja dokonywana jest po łącznym spełnieniu się następujących warunków: (i) złożenia za
pośrednictwem Platformy przez osobę trzecią, z którą Powiernik zawarł umowę powierniczą
analogiczną do niniejszej Umowy, zgodnego z Regulaminem oświadczenia o przyjęciu oferty
zawartej w Zleceniu („Nabywca”); (ii) wpłaceniu przez Nabywcę na rzecz Powiernika ceny
określonej w Zleceniu;

3.6.

Umowa Cesji zawierana jest za pośrednictwem Platformy, pomiędzy Powierzającym, a
Nabywcą. Żadna ze Stron nie jest obowiązana do informowania Powiernika o dokonanej cesji,
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Powiernik otrzymuje informacje o dokonanej Cesji, pobierając informacje bezpośrednio z
Platformy. Umowa Cesji zostaje zawarta po łącznym spełnieniu się wszystkich warunków
określonych w pkt. 3.4 oraz 3.5 powyżej, a po jej zawarciu zostanie odzwierciedlona na
Platformie przepisaniem przez Usługodawcę roszczeń do wydania udziałów zgodnie z niniejszą
Umową z Profilu Powierzającego na Profil Nabywcy .
3.7.

Powiernik zobowiązany jest do przekazania ceny wpłaconej na jego rachunek przez Nabywcę
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Powierzającego niezwłocznie, nie później
niż następnego dnia roboczego po jej zaksięgowaniu na Rachunku Płatniczym.

3.8.

Zawierając niniejszą Umowę

Powierzający zyskuje

również prawo

do

składania

za

pośrednictwem Platformy oświadczeń o przyjęciu ofert zawartych w Zleceniach publikowanych
na Platformie przez innych Użytkowników.
4.

Wykonywanie praw udziałowych i dywidenda

4.1.

Powiernik będzie informował Powierzającego za pośrednictwem Profilu Powierzającego na
Portalu, o wszelkich Zgromadzeniach Wspólników w Spółkach, o jakich zostanie zawiadomiony
zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, przekazując jednocześnie planowany
porządek obrad takich Zgromadzeń. Informacje będą przekazywane niezwłocznie, nie później
niż w terminie trzech (3) dni od ich otrzymania przez Powiernika od danej Spółki.

4.2.

Powierzający, za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego przez Powiernika
przekaże Powiernikowi instrukcje głosowania nad uchwałami, które będą podlegały głosowaniu
na danym Zgromadzeniu Wspólników. Powierzający jest zobowiązany do głosowania zgodnie
z przekazaną instrukcją. W przypadku nieprzekazania instrukcji przez Powierzającego nie
później niż na trzy (3) dni przed Zgromadzeniem Wspólników, Powiernik wstrzyma się od głosu
(odda głos „wstrzymujący się”) co do każdej uchwały dla której nie dostał instrukcji.

4.3.

W przypadku głosowania „przeciwko” przyjęciu uchwały zgodnie z instrukcją Powierzającego,
gdy uchwała taka zostanie przyjęta, Powiernik złoży sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały.

4.4.

Powiernik po zakończeniu danego Zgromadzenia Wspólników poinformuje Powierzającego o
wynikach głosowań i przyjętych na takim Zgromadzeniu uchwałach.

4.5.

Powiernik jest zwolniony z wykonywania instrukcji przekazanych przez Powierzającego, w
przypadku, gdy instrukcja taka jest sprzeczna z prawem lub możne narazić Powiernika albo
osoby występujące w jego imieniu na odpowiedzialność karną, cywilną lub administracyjną.

4.6.

Otrzymane od danej Spółki płatności związane z Udziałami, w szczególności dywidendę
przypadającą na Udziały trzymane na rzecz Powierzającego, Powiernik jest zobowiązany
przekazać na rzecz Powierzającego, na wskazany przez Powierzającego rachunek bankowy.

4.7.

Strony postanawiają, że w przypadku uznania przez właściwy urząd skarbowy, że z tytułu
wypłaconej na rzecz Powiernika dywidendy jest on zobowiązany do zapłaty podatku
dochodowego, Powiernik przekaże Powierzającemu kwotę dywidendy pomniejszoną o wartość
podatku, a Powierzający nie będzie miał wobec Powiernika z tego tytułu żadnych roszczeń.

5.

Wynagrodzenie i koszty

5.1.

Z tytułu wykonywania niniejszej Umowy Powiernikowi przysługuje od Powierzającego
wynagrodzenie określone w Cenniku, płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych za
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pośrednictwem elektronicznego systemu rozliczania płatności udostępnionego na Portalu
(Serwis Płatniczy).
5.2.

Poza wynagrodzeniem, określonym w pkt. 5.1., Powiernikowi nie przysługuje żadne
dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z realizacją czynności określonych
w niniejszej Umowie, Powierzający ponosi jednak koszty zawarcia Umowy Sprzedaży
Udziałów.

5.3.

W przypadku zamiaru zmiany obowiązującego Cennika, Powiernik informuje Powierzającego
o tym fakcie nie później niż na dwa (2) miesiące przed wejściem w życie takiej zmiany zarówno
poprzez narzędzia komunikacji udostępnione w Portalu jak i za pośrednictwem wiadomości emailowej, umożliwiając Powierzającemu podjęcie decyzji co do kontynuacji współpracy.
Wszelkie zmiany Cennika wchodzą w życie w stosunku do Powierzającego od pierwszego
okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się po upływie dwóch (2) miesięcy od przekazania
Powierzającemu informacji na temat zmiany.

6.

Żądanie przeniesienia Udziałów

6.1.

Powiernik zobowiązuje się, na żądanie Powierzającego wyrażone za pośrednictwem
odpowiedniego formularza dostępnego w Profilu Powierzającego lub w formie e-mailowej albo
pisemnej, przenieść na Powierzającego lub na osobę przez niego wskazaną, w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym określoną przez Powierzającego w formularzu liczbę
Udziałów wskazanej przez niego w formularzu Spółki.

6.2.

Przeniesienie udziałów zostanie dokonane na podstawie umowy sprzedaży udziałów, której
wzór stanowi załącznik do niniejszej Umowy („Umowa Sprzedaży Udziałów”), a która
zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Powierzającego w formularzu, w

lokalu, w

którym mieści się siedziba Powiernika, lub innym ustalonym pomiędzy Stronami miejscu.
6.3.

Umowa Sprzedaży Udziałów może, wedle wyboru Powierzającego, obejmować część lub
wszystkie trzymane przez Powiernika na rzecz Powierzającego udziały danej Spółki, przy czym
dla udziałów każdej Spółki musi zostać złożone odrębne żądanie przeniesienia Udziałów i
zawierana będzie odrębna Umowa Sprzedaży Udziałów.

6.4.

Mając na uwadze, że objęcie Udziałów przez Powiernika następuje w ramach Kampanii
Crowdfundingowej za środki wpłacane przez Inwestorów (powierzających działających na
zasadach analogicznych do określonych w niniejszej Umowie), całość wpłaconych środków,
jako zaliczka, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży udziałów w ramach Umowy
Sprzedaży

Udziałów,

równej

ich

cenie

emisyjnej.

Przeniesienie

udziałów

na

rzecz

Powierzającego będzie więc dokonywane bez dodatkowych płatności z jego strony.
6.5.

Powiernik również może żądać zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów, w następujących
przypadkach:
6.5.1.

opóźnienia

się

przez

Powierzającego

z

zapłatą

na

rzecz

Powiernika

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5 Umowy, pomimo wcześniejszego
wezwania

Powierzającego

do

uregulowania

zaległego

wynagrodzenia

z

dodatkowym terminem zapłaty nie krótszym niż 14 (słownie: czternaście) dni;
6.5.2.

niniejsza Umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana z jakichkolwiek przyczyn;
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6.5.3.

w przypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o przeniesieniu
siedziby danej Spółki poza granice Polski;

6.5.4.

postawienia danej Spółki w stan upadłości lub restrukturyzacji;

6.5.5.

faktycznego zaniechania prowadzenia działalności przez daną Spółkę;

6.5.6.

zaistnienia przesłanek likwidacji danej Spółki, określonych w przepisach prawa
lub umowie takiej Spółki;

6.5.7.

zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, powodującej że dalsze
trzymanie Udziałów w Spółkach na rzecz Powierzającego nie będzie dopuszczalne
lub możliwe;

6.5.8.

zaistnienia okoliczności, które mogą skutkować zajęciem udziałów trzymanych na
rzecz Powierzającego przez osoby trzecie.

6.6.

Do żądania, o którym mowa w pkt. 6.5. stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 6.1-6.4,
przy czym termin na zawarcie Umowy Sprzedaży Udziałów oznaczony w żądaniu Powiernika
będzie nie krótszy niż siedem (7) i nie dłuższy niż dwadzieścia jeden (21) dni.

6.7.

Żądanie, o którym mowa w pkt. 6.5.3-6.5.6 może dotyczyć wyłącznie Udziałów danej Spółki,
dla której spełniła się przesłanka wskazana w takim pkt.

6.8.

Powierzający zobowiązany jest do udzielenia i dostarczenia Powiernikowi, w terminie siedmiu
(7) dni od zawarcia niniejszej Umowy, pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej z
podpisem notarialnie poświadczonym, do zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów w wykonaniu
żądania o którym mowa w pkt. 6.5. powyżej. Do pełnomocnictwa nie będzie znajdował
zastosowania art. 108 Kodeksu Cywilnego, a jego wzór stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

6.9.

Powiernik może wstrzymać się ze świadczeniem wszystkich lub wybranych usług powiernictwa
opisanych w niniejszej Umowie, do czasu dostarczenia przez Powierzającego pełnomocnictwa,
o którym mowa w pkt. 6.8 powyżej.

7.

Ramy Czasowe Umowy

7.1.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą, gdy spełnione zostaną łącznie następujące
warunki: (i) Powierzający dokona Rejestracji Profilu na Portalu; (ii) Powierzający otrzyma na
wskazany przez niego adres e-mailowy treść niniejszej Umowy oraz treść Regulaminu; (iii)
Powierzający zaakceptuje za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych na
Portalu treść niniejszej Umowy oraz treść Regulaminu.

7.2.

Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony .

7.3.

Każda ze Stron może wypowiedzieć ją z zachowaniem czternastodniowego (14) terminu
wypowiedzenia,

ze

skutkiem

na

koniec

bieżącego

okresu

rozliczeniowego.

Termin

wypowiedzenia nie stosuje się w przypadku, w którym Powierzający korzysta z Portalu w
sposób naruszający postanowienia Regulaminu, w stopniu uzasadniającym usunięcie Profilu
Powierzającego jako Użytkownika przez Powiernika jako Usługodawcę, w którym to przypadku
Umowa zostaje rozwiązana w momencie usunięcia Profilu.
7.4.

Złożenie przez Powiernika jako Użytkownika Portalu, dyspozycji usunięcia jego Profilu na
Portalu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy.
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7.5.

Celem uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej
Umowy nie powoduje przepadku Udziałów, które Powiernik trzyma na rzecz Powierzającego,
a jedynie stanowi jedną z podstaw żądania ich przekazania Powierzającemu zgodnie z pkt.
6.5, nie pozbawiając przy tym Powierzającego uprawnienia do żądania uch wydania –
postanowienia pkt. 6 stosuje się pomimo wygaśnięcia Umowy.

8.

Postanowienia dodatkowe

8.1.

W przypadku śmierci Powierzającego, Powiernik zobowiązuje się, na pisemne żądanie
któregokolwiek ze spadkobierców Powierzającego, do przeniesienia na takiego spadkobiercę
lub spadkobierców Powierzającego, proporcjonalnie do wykazanych udziałów w masie
spadkowej, części lub wszystkich (w zależności od treści żądania) Udziałów trzymanych na
rzecz Powierzającego przez Powiernika, poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży Udziałów. Do
przeniesienia Udziałów na spadkobierców Powierzającego stosuje się postanowienia pkt. 6.

9.

Postanowienia końcowe

9.1.

Umowa podlega prawu polskiemu, we wszelkich sprawach w niej nieuregulowanych stosuje
się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego w
Polsce.

9.2.

Wszelkie spory wynikające na tle zawarcia niniejszej Umowy lub jej wykonania rozstrzygać
będzie polski Sąd Powszechny (jurysdykcja wyłączna), właściwy dla siedziby Powiernika.
Postanowienia zdania poprzedzającego nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności wyłączających możliwość ograniczenia właściwości sądu w stosunku
do Powierzającego będącego konsumentem (w przypadku, w którym Powierzający zawiera
niniejszą Umowę jako konsument).

9.3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają akceptacji obu Strony, wyrażonej w formie
przynajmniej dokumentowej, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, który może być
zmieniany przez Powiernika na zasadach w nim określonych.

9.4.

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazało się nieważne albo
bezskuteczne, pozostanie to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jej
postanowień, a Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje celem zastąpienia takich
postanowień alternatywnymi, ważnymi i skutecznymi postanowieniami możliwie najlepiej
oddającymi pierwotną wolę Stron.

9.5.

Strony wskazują następujące adresy elektroniczne dla potrzeb wzajemnej korespondencji i
doręczania komunikatów oraz oświadczeń:
9.5.1.

dla Powiernika: powiernik@prostagielda.pl, lub za pośrednictwem narzędzi
komunikacyjnych udostępnionych w ramach Profilu Powierzającego na Portalu;

9.5.2.

dla Powierzającego: [•], lub za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych
udostępnionych w ramach Profilu Powierzającego na Portalu

9.6.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
9.6.1.

wzór Umowy Sprzedaży Udziałów;

9.6.2.

treść Regulaminu

9.6.3.

wzór Pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów.
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[umowa zawierana w drodze elektronicznej przez wypełnienie formularza i zaakceptowanie
warunków]

Załącznik 1 Wzór Umowy Sprzedaży Udziałów
Umowa Przeniesienia Udziałów
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(„Umowa”)
zawarta w [•], dnia [•] roku, pomiędzy:
Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie /adres: ul.
Efraima Schroegera 90 lok. B, 01-845 Warszawa/ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000781332, posiadającą nr NIP 1182192559 oraz REGON
383077879, o kapitale zakładowym 300.000 PLN (dalej jako „Sprzedawca”);
reprezentowaną przez [•]
a
[•] (dalej jako „Kupujący”)
Sprzedawca i Kupujący dalej łącznie nazywani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.

Oświadczenia Stron
Sprzedawca oświadcza, że:
1.1.1. jest wspólnikiem spółki pod firmą [•] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w [•] /adres: [•]/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy [•], [•] Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS [•],
posiadającej NIP [•] oraz REGON [•], o kapitale zakładowym [•] PLN („Spółka”);
1.1.2. w kapitale zakładowym Spółki posiada nie mnie niż [•] udziałów o wartości nominalnej
[•] PLN każdy i łącznej wartości nominalnej [•] PLN, uprawniających do [•]% głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Spółki („Udziały”);
1.1.3. Udziały zostały prawidłowo wyemitowane przez Spółkę i objęte przez Sprzedawcę oraz
nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
Kupujący oświadcza, że znana jest mu sytuacja prawna i faktyczna Spółki.
Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawierana zostaje w wykonaniu uprawnienia do
żądania przeniesienia Udziałów na Kupującego, wynikającego z Umowy Powierniczej z dnia [•]
zawartej pomiędzy Stronami w dniu [•] roku („Umowa Powiernicza”) wskutek złożonego
przez Kupującego, zgodnie z jej postanowieniami, wezwania do sprzedaży udziałów w Spółce.
Sprzedaż Udziałów
Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący kupuje od Sprzedawcy Udziały za łączną cenę
w wysokości [•] („Cena”).
Własność Udziałów przechodzi na Kupującego z chwilą zawarcia niniejszej Umowy, przy czym
skuteczność przejścia Udziałów na Kupującego względem Spółki jest zależna od spełnienia
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2.3.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

względem Spółki obowiązku informacyjnego określonego w art. 187 Kodeksu Spółek
Handlowych.
Sprzedawca oświadcza, że nie udziela Kupującemu żadnej gwarancji co do Udziałów ani Spółki,
czy jej stanu finansowego. Strony postanawiają, że rękojmia Sprzedawcy za Udziały zostaje
wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Postanowienia zdania
poprzedzającego nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności wyłączających możliwość ograniczenia rękojmi w stosunku do Kupującego
będącego konsumentem (w przypadku, w którym Kupujący zawiera niniejszą Umowę jako
konsument).
Cena i warunki płatności oraz koszty Umowy
Sprzedawca oświadcza, że otrzymał od Kupującego lub jego poprzednika prawnego, zgodnie
z postanowieniami Umowy Powierniczej, lub analogicznej umowy zawartej z takim
poprzednikiem prawnym, zaliczkę na poczet zakupu Udziałów w wysokości [•], to jest w
wysokości równej Cenie przed dniem zawarcia niniejszej Umowy.
Sprzedawca tym samym potwierdza i kwituje otrzymanie całości Ceny za sprzedawane
Udziały, należnej tytułem niniejszej Umowy.
Koszty zawarcia niniejszej Umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, ponosi
Kupujący.

4.
4.1.

Obowiązek informacyjny
Każda ze Stron jest uprawniona do poinformowania Spółki o zawarciu niniejszej transakcji w
trybie art. 187 Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym Strony postanawiają, że Sprzedawca
dokona stosownego poinformowania Spółki w terminie siedmiu (7) dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

5.
5.1.

Stosunek do Umowy Powierniczej
Strony zgodnie postanawiają, że Umowa Powiernicza wygasa w stosunku do Udziałów, przy
czym dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa Powiernicza pozostaje w mocy
w stosunku do pozostałych udziałów w kapitale zakładowym Spółki lub innych spółek z
ograniczoną odpowiedzialnością, których udziały Sprzedawca trzyma na rzecz Kupującego
zgodnie z jej postanowieniami oraz zleceniami cesji uprawnień dokonywanymi na jej
podstawie.

6.
6.1.

Postanowienia końcowe
Umowa podlega prawu polskiemu, we wszelkich sprawach w niej nieuregulowanych stosuje
się przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów prawa
powszechnie obowiązującego w Polsce.
Wszelkie spory wynikające na tle zawarcia niniejszej Umowy lub jej wykonania rozstrzygać
będzie polski Sąd Powszechny (jurysdykcja wyłączna), właściwy dla siedziby Spółki.
Postanowienia zdania poprzedzającego nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności wyłączających możliwość ograniczenia właściwości sądu w stosunku
do Kupującego będącego konsumentem (w przypadku, w którym Kupujący zawiera niniejszą
Umowę jako konsument).
Wszelkie zmiany, modyfikacje lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej
z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.
W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazało się nieważne albo
bezskuteczne, pozostanie to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jej
postanowień, a Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje celem zastąpienia takich
postanowień alternatywnymi, ważnymi i skutecznymi postanowieniami możliwie najlepiej
oddającymi pierwotną wolę Stron.
Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron oraz jeden celem wykonania względem Spółki obowiązków określonych w
art. 187 Kodeksu Spółek Handlowych.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
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____________________
Sprzedawca

____________________
Kupujący
[notarialne poświadczenie podpisów]

Załącznik 2 wzór Pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów.

Miejscowość[●], dnia [●]

PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE
Ja, niżej podpisany, [●], PESEL: [●] („Mocodawca”) niniejszym udzielam spółce Prosta
Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Efraima
Schroegera 90 lok. B, 01-845 Warszawa/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000781332, posiadającej nr NIP 1182192559
oraz REGON 383077879, o kapitale zakładowym 300.000 PLN („Pełnomocnik”)
pełnomocnictwa do zawierania umów sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością, na podstawie których Pełnomocnik sprzedawać będzie Mocodawcy
część lub całość udziałów objętych i trzymanych przez Pełnomocnika w imieniu własnym,
lecz na rzecz Mocodawcy lub poprzedników prawnych Mocodawcy, którzy przenieśli na
Mocodawcę prawa i obowiązki z umów zawieranych z Pełnomocnikiem, na podstawie
łączącej

Pełnomocnika i

Powiernicza”).

Zawarcie

Mocodawcę umowy powierniczej z dnia [●] („Umowa
pojedynczej

umowy

sprzedaży

udziałów

na

podstawie

niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić wyłącznie po złożeniu przez Pełnomocnika
żądania zawarcia umowy sprzedaży udziałów, o którym mowa w pkt 6.5. Umowy
Powierniczej („Żądanie”) i wyłącznie na warunkach określonych w Żądaniu i Umowie
Powierniczej.
Niniejsze pełnomocnictwo umocowuje nadto do dokonywania wszelkich czynności i
składania wszelkich oświadczeń niezbędnych do ważnego i skutecznego zawierania na jego
podstawie umów sprzedaży udziałów zgodnych z warunkami Umowy Powierniczej.
W sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem przepisu art. 108 Kodeksu cywilnego
nie stosuje się, to jest – pełnomocnik może zawrzeć w imieniu Mocodawcy umowy
sprzedaży udziałów na warunkach zgodnych z treścią Umowy Powierniczej, z samym sobą.
Z uwagi na gwarancyjny charakter niniejszego pełnomocnictwa, nie może ono zostać
wypowiedziane, jednakże automatycznie wygasa wraz ze spełnieniem się ostatniego z
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następujących warunków: (i) Umowy Powiernicza wygaśnie, (ii) wszystkie trzymane przez
Pełnomocnika w imieniu własnym, ale na rzecz Mocodawcy udziały w spółkach z
ograniczoną odpowiedzialnością, zostaną przeniesione na zasadach określonych Umową
Powierniczą na Mocodawcę.

______________________________
[●]
[notarialne poświadczenie podpisu]
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