
Umowa SprzedaŜy Udziałów 
 
              Zawarta w dniu  1 stycznia 2008 roku w Warszawie pomiędzy; 
 
1. …………………………... zamieszkałym ……………………………………., PESEL 
…………….., NIP………………… zwaną dalej Sprzedającym. 
 
a 
 
1. ………………………….. zamieszkałym …………………………………….., PESEL 
……………., NIP ………………. zwanym dalej Kupuj ącym. 
 

&1 
Sprzedający uczestniczą w Spółce pod firmą …………………………… spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem ………………, oraz posiadają w niej 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 
udziału ………………………, tj. o łącznej wysokości ……………………………….. 

&2 
Sprzedający oświadczają, iŜ nie jest wymagana zgoda władz Spółki na zbycie całości 100 
udziałów Kupującemu 

&3 
Sprzedający oświadczają, iŜ stosownie do zapisów bilansów Spółki oraz Rachunków zysków 
i strat sporządzonych przez słuŜby księgowe …………spółka z o.o. : 
-za 2007 rok Spółka wypracowała zysk netto w wysokości ……………zł 
-za okres czasu od …………...r do ………….. roku Spółka wypracowała w wysokości 
……../ zł 
 

&4 
Kupujący oświadcza, iŜ udostępniono mu pełną dokumentację księgową Spółki w oparciu o 
którą zapoznał się z sytuacją finansową ………... Sp. z o.o. , której udziały nabywa oraz 
znane są mu okoliczności związane z jej działalnością. 
 

§5 
Strony niniejszej Umowy zgodnie ustalają, iŜ odpowiedzialność Sprzedających z tytułu 
rękojmi za wady prawne zbywanych udziałów zostaje wyłączona. 
 

&6 
1.Sprzedający sprzedają, a Kupujący nabywa 100 udziałów w spółce pod firmą ………. 
spółka z o.o. za cenę ……………… zł. (słownie: ………………….) czyli ……. zł.(………… 
….) za kaŜdy udział. 
 
2.Sprzedający kwitują odbiór całej umówionej kwoty. 
 

&7 
SprzedaŜ i nabycie udziałów następuje w takim stanie w jakim się udziały znajdują. 
 

&8 



Sprzedający i Kupujący oświadczają, Ŝe wszystkie powyŜsze okoliczności są im znane i Ŝe 
nie wnoszą Ŝadnych zastrzeŜeń ani roszczeń. 
 

&9 
Koszty zawarcia niniejszej Umowy ponosi Kupujący. 
Podatek od czynności cywilnoprawnych od niniejszej Umowy obciąŜa Kupującego, jako 
nabywcę udziałów. 
 

&10 
1. Do niniejszej Umowy załączono: 
a) Bilans ……….. Spółka z o.o. za 2007 rok sporządzony na dzień ……………….r-załącznik 
numer 1 
 
b)Rachunek zysków i strat ……………… Spółka z o.o. sporządzony za okres od …………...r 
do …………....r-załącznik numer 2 
 
c)Bilans ……….Spółka z o.o. sporządzony za okres od ……………...r do ………………....r-
załącznik numer 3 
 
d) Rachunek zysków i strat ………………spółka z o.o. sporządzony za okres od …………..r 
do ……………...r - załącznik numer 4. 
 
e) Zestawienie protokołów sporządzonych na dzień ……………… r. – załącznik nr 5 
 
 
2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
 
                                                                     &11 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej z podpisami notarialnie 
poświadczonymi. 
 
                                                                     &12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
                                                                     &13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej strony. 
 
 
 
         Sprzedający                                                                                     Kupujący 
 
 
…………………………………                                    ……………………………….    
 
 
                Załącznik Nr 5 
 



 
 
                   miejscowość, dnia ………. 
 
Ja, niŜej podpisany ……………………….., syn Andrzeja i Haliny legitymujący się dowodem 
osobistym seria ………….., NIP………………. Zamieszkały ul. Prosta 1/1, 00-001 
Warszawa, ……………………, jako nowo powołany Prezes Zarządu Ab Consulting           
Sp. z o.o. oświadczam, Ŝe otrzymałem od ustępującego Prezesa Zarządu 
…………………………………. dokumentację wyszczególnioną w protokołach ujętych 
poniŜszym zestawieniem. 
 
 
 

Zestawienie protokołów sporządzonych  
na dzień ……………….. roku  

 
 

 
  1. Protokół przekazania środków trwałych wraz z dokumentacją, 
  2. Protokół przekazania stanu magazynowego, 
  3. Protokół przekazania dokumentacji księgowej Spółki ………..……. wg stanu na              
      dzień  ………………. roku, 
  4. Protokół przekazania pracowniczych akt osobowych, 
  5. Protokół przekazania kasy  PLN i EURO, 
  6. Protokół przekazania Bilansu za ……… rok, 
  7. Protokół przekazania uzgodnień kont na …………. rok, 
  8. Protokół przekazania pieczęci Spółki z siedzibą w …………, dyskietki dostępu do  
      programu Płatnik, kopię programu PCBiznes .  
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
………………………………      ………………………………………. 
/ podpis przekazującego /                / podpis odbierającego /  
 
 
 
 
 


