
UMOWA NABYCIA AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA 

 

zawarta w Gliwicach dnia …………………………………………………………. roku pomiędzy: 
1. Panią/Panem……………………………………………………………………………………………….., 

zwaną/zwanym dalej Akcjonariuszem,  
Urząd Skarbowy 
 ………………………………………..………………………………………………………………………… 
a 
2. Śląskim Centrum Logistyki S.A.  z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28, KRS 0000047612, 

NIP 631 000 01 21, REGON 001415849 reprezentowaną przez: 
Jerzego Zacharę – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej Spółką 

§ 1. 
1. Akcjonariusz oświadcza, że posiada akcje imienne serii …..oznaczone numerami 
……………………. ……………………………………………………………………………………………….. 
2. Akcjonariusz niniejszym sprzedaje akcję wymienione w § 1 pkt. 1 i przenosi na Spółkę wszystkie 
prawa z nich wynikające, a Spółka niniejszym kupuje przedmiotowe akcje w celu ich umorzenia w 
drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 
3. Spółka zapłaci Akcjonariuszowi kwotę 310 zł(trzysta dziesięć złotych) za jedną akcję.  
4. Za wszystkie akcje wymienione w § 1 pkt. 1 Spółka zapłaci łącznie kwotę …………. złotych, 
słownie: ……………………………………………………………….............................................................. 
5. Dochód ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach 
określonych w przepisach. Akcjonariusz samodzielnie rozlicza się z właściwym urzędem skarbowym z 
tytułu tego podatku. 
 

§ 2. 
 

1.  Zapłata za sprzedane akcje przez Spółkę nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 
wskazany przez Akcjonariusza lub wypłaty w kasie spółki w terminie 7 dni od dnia podpisania 
niniejszej umowy i złożenia akcji w biurze zarządu spółki.  

2. W przypadku żądania zapłaty przelewem Akcjonariusz wskazuje rachunek bankowy nr  

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

§ 3. 
1. Po wypełnieniu niniejszej umowy Akcjonariusz winien odesłać do siedziby Spółki dwa podpisane 
egzemplarze umowy wraz z dokumentami akcji, które sprzedaje. Jeden egzemplarz umowy po jej 
podpisaniu przez zarząd spółki zostanie niezwłocznie odesłany Akcjonariuszowi listem zwykłym. 
2. Umowa przesłana do spółki bez załączonych dokumentów akcji jest nieważna. 

§ 4. 
Żadna ze Stron nie ma prawa przenieść całości ani żadnej części swoich praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody 
drugiej Strony. 
 

§ 5. 
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być zgodnie z nim interpretowana. 
2. Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień niniejszej 
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Spółki. 
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
 
 
         ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SA            AKCJONARIUSZ 


