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Umowa sprzedaży akcji 

Niniejsza umowa sprzedaży akcji („Umowa”) została zawarta w dniu _________ 2023 roku, pomiędzy: 

__________________________, 

zwaną/ym dalej „Sprzedającą/ym”, 

a 

ONLYBIO.LIFE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825) przy ul. Jakóba Hechlińskiego 6, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000875787, o kapitale zakładowym w 

wysokości 5 000 000,00 PLN wniesionym w całości, NIP: 9562303561, REGON: 341433396, reprezentowaną 

przez: 

Artura Bielskiego – Prezesa Zarządu, 

 

zwaną dalej „Kupującym”. 

 

Kupujący oraz Sprzedający będą zwani dalej łącznie „Stronami”, z osobna zaś „Stroną”. 

§ 1 

Sprzedający oświadcza, że: 

1. jest akcjonariuszem spółki akcyjnej działającej pod firmą Stars.Space Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, KRS 0000740280 („Spółka”); 

2. posiada _______ szt. akcji serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o 

łącznej wartości nominalnej __________ zł („Akcje”). Wszystkie Akcje są w pełni opłacone; 

3. Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych Sprzedającego prowadzonym przez ______ o 

numerze _______; 

4. Akcje oznaczone są kodem ISIN: PLSTSPC00014; 

5. jest właścicielem Akcji i przysługuje mu prawo rozporządzania nimi; 

6. Akcje są wolne od wszelkich obciążeń, w szczególności nie są objęte zastawem zwykłym, skarbowym, 

rejestrowym lub finansowym, nie są objęte zajęciem w postępowaniu egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, opcją, prawem pierwokupu, prawem pierwszeństwa albo jakimkolwiek innym 

prawem, obciążeniem lub ograniczeniem ustanowionym na rzecz osób trzecich o charakterze 

rzeczowym lub obligacyjnym; 

7. Akcje są wolne od wad prawnych, w tym w szczególności Akcje nie są obciążone jakimikolwiek prawami 

na rzecz osób trzecich oraz są one wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, w tym również nie 

jest wobec nich prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna; 

8. złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, tj. w 

_____ Umowę wraz z dyspozycją przeniesienia Akcji na rachunek papierów wartościowych Kupującego 

o nr ______________, prowadzony przez _______________. 

 

§ 2 

Kupujący oświadcza, że: 

1. ma pełną zdolność do zawarcia Umowy i wykonania zobowiązań z niej wynikających; 
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2. posiada środki wystarczające na pokrycie swych zobowiązań wynikających z Umowy, pochodzące z 

legalnych źródeł; 

3. zawarcie Umowy i nabycie Akcji nie narusza przepisów prawa, jakim podlega Kupujący. 

 

§ 3 

1. Na mocy Umowy, Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Akcje od Sprzedającego za łączną kwotę 

___________ zł (słownie: ________________) („Cena”) stanowiącą iloczyn liczby Akcji oraz kwoty ____ 

zł (słownie: ____________) za jedną akcję Spółki. 

2. Sprzedający i Kupujący oświadczają, że Kupujący wpłaci kwotę równą Cenie na rachunek bankowy 

Sprzedającego nr _______________ (prowadzony przez ______________) w terminie trzech dni 

roboczych od dnia zaksięgowania Akcji na rachunku Kupującego. 

3. Sprzedający zobowiązuje się, iż złoży dyspozycję przeniesienia Akcji na rachunek papierów 

wartościowych Kupującego wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do przeksięgowania Akcji, w 

terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

4. Przeniesienie Akcji na Kupującego na podstawie Umowy nastąpi z chwilą zapisania tych Akcji na 

rachunku papierów wartościowych Kupującego. 

 

§ 4 

Strony przyjmują do wiadomości i akceptują, iż Umowa oraz wszelkie wskazane w Umowie dane będą 

przetwarzane i mogą zostać przekazane w całości lub w części w celu należytego wywiązania się z Umowy przez 

wskazane w Umowie firmy inwestycyjne oraz przez Spółkę. 

 

§ 5 

1. Każda ze Stron ponosi własne koszty związane z Umową. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 


