
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY AKCJI PRYMUS S.A.  

z siedzibą w Tychach, ul. Turyńska 101, 

będących  przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN kodem ISIN PLPRMUS00013, 

 
zawarta  w dniu ………….r. , zwana dalej „Umową”, której stronami są: 
 

1. PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, ul. Turyńska 101, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod nr: 0000395229, kapitał 
zakładowy spółki - 2.000.000,00zł, w całości wpłacony, NIP: 954-00-09-883; 
reprezentowana przez Ewę Kobosko – Prezesa Zarządu („Spółka”, „Emitent”), zwana dalej 
Kupującym, 

 
oraz 
 

2. …………………………………………………………, zamieszkały/a ……………………..……….., legitymujący/a 
się dowodem osobistym serii ….… nr ………………., posiadający/a PESEL: …………….…………., 
NIP: ………………………, zwany/a dalej Sprzedającym. 

 
Sprzedający i Kupujący zwani dalej łącznie „Stronami”. 
 
 
Niniejszą umowę zawiera się działając w oparciu o Uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia PRYMUS S.A. z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do 
dokonania zakupu akcji własnych Spółki.  
 
 
§1 
 
Sprzedający oświadcza, iż: 
a) posiada ……………………….….. (słownie: ……………………………………..) akcji spółki PRYMUS S.A., 

z siedzibą w  Tychach (zwanych dalej „Akcjami”),   
b) Akcje są jego wyłączną własnością, 
c) Akcje są zdeponowane na rachunku Sprzedającego o numerze ………………..……….., prowadzonym 

przez ……………………………………….., i nie są obciążone prawami rzeczowymi ograniczonymi, ani 
ograniczeniami w rozporządzaniu, 

d) do dnia dzisiejszego Sprzedający nie zawarł żadnych umów mających na celu zbycie lub 
zobowiązanie do zbycia Akcji, jak też obciążenie ich w jakikolwiek sposób. 

 
§2 
 
1. Sprzedający sprzedaje Kupującemu, a Kupujący kupuje od Sprzedającego ………………………………….  

(słownie: ……………………………………….) Akcji po cenie 3,00 zł (słownie: trzy złote i 00/100), za 
jedną Akcję, za łączną cenę nabycia …………………………….zł (słownie: ……………………………….… 
złotych). 



2. Sprzedający zobowiązuje się do złożenia dyspozycji przeniesienia Akcji, w ilości określonej w § 2 
pkt. 1, na rachunek Kupującego prowadzonego przez Dom Maklerski BDM S.A. (wpisany przez 
KDPW pod kodem: nr 0965),  o numerze: 20050000, w terminie do 2 dni roboczych od dnia 
podpisania niniejszej Umowy.  

3. Sprzedający oświadcza, że jego roszczenia z tytułu ceny za Akcje zostaną w pełni zaspokojone 
w momencie otrzymania przelewu ceny nabycia na rachunek o nr ………………………………..........., 
prowadzony przez ……………………………………………………. 

 
§3. 
 
Kupujący, nie później niż do 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku maklerskiego Kupującego 
przeniesionymi przez Sprzedającego Akcjami, dokona zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy 
Sprzedającego, prowadzony przez ………………………………….., o numerze ……………………….. 
 
§4 
 
Strony zgodnie oświadczają, iż sprzedaż Akcji, nastąpi w drodze realizacji niniejszej umowy 
cywilno-prawnej. 
 
§5 
 
1. Koszty przeksięgowania akcji na rachunek Kupującego ponosi Sprzedający. 
2. Koszty podatku od czynności cywilnoprawnych ponosi Kupujący. 
 
§6 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu 

Cywilnego oraz Kodeksu Spółek Handlowych. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Kupującego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron niniejszej 

Umowy, trzeci egzemplarz dla Biura Maklerskiego, na którym zdeponowane są Akcje 
Sprzedającego. 

 
 
Sprzedający 
 
 
..................................................... 
 
 
 
Kupujący 
 
 
 
.................................................. 
Prymus S.A.  


