OŚWIADCZENIE
Ja, .............................................................................. (nazwisko i imię) imię ojca ...............................
zamieszkały/a .....................................................................................................................................,
w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(Dz.U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.), art. 36 ust. 5 i art. 38 ust. 5 oraz art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), zgodnie z przepisem § 15 ust. 2
rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału
uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania
akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.) występując z zamiarem nieodpłatnego
nabycia udziałów ....................................................................................................................................... (nazwa spółki)
oświadczam, że nie skorzystałem z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów w innej spółce oraz z innego tytułu,
a także, że znana jest mi treść art. 38 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, stanowiącego, iż udziały nabyte
nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia
zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych, z tym że udziały nabyte przez pracowników
pełniących funkcje członków zarządu spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa
pierwszych udziałów na zasadach ogólnych.
Zapoznałem się również z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, który stanowi, że
umowa mająca za przedmiot zbycie udziałów nabytych nieodpłatnie zawarta przed upływem terminów określonych w
art. 38 ust. 3 tej ustawy jest nieważna.

...................................., dnia .....................

................................................................
(podpis uprawnionego pracownika)
______________________________________________________________________________

UMOWA NIEODPŁATNEGO ZBYCIA UDZIAŁÓW NR MSP/...../...../...../.....

Dnia ..................... pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, zwanym dalej
"Zbywającym",
w
którego
imieniu
na
podstawie
pełnomocnictwa
nr BZL/....../…... z dnia .............................. udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa działa
...................................................................................................................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym seria .................. numer ......................................................,
a Panem/Panią ....................................................................................................................................
zamieszkałym/ą ...................................................................................................................................
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ............... numer .......................................................
PESEL ..............................., zwanym/ą dalej "Nabywającym", została zawarta następująca umowa:
§1
1.

2.

Nabywający oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy złożył oświadczenie, że nie skorzystał
z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów w innej spółce oraz z innego tytułu, a także, że znana jest mu
treść art. 38 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171,
poz. 1397 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§2
1.

Zbywający zbywa a Nabywający nabywa ..................................... (słownie: ................................
.......................................................................................................................................)
udziałów
...................................................................................................................
(nazwa
spółki)
każdy
w wysokości ............................ zł. (słownie: ...............................................................................zł.)

2.

Przeniesienie własności udziałów, o których mowa w ust. 1 następuje nieodpłatnie na podstawie ustawy o
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

§3
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także inne właściwe
przepisy prawa.
§5
1.Nabywający
wyraża
zgodę
na
przetwarzanie
przez
Zbywającego
oraz
Spółkę
.................................................................................................................................
(nazwa
spółki),
w związku z realizacją prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów na podstawie ustawy o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, jego danych osobowych zgodnie z
art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.Niniejszym Nabywający potwierdza otrzymanie informacji, że administratorami jego danych osobowych,
o których mowa w ust.1 są Zbywający oraz Spółka, jak również potwierdza otrzymanie informacji, że przysługuje
mu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych na zasadach określonych
w wyżej powołanej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
§6
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zbywającego.
§7
1.
2.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Nabywającego i jeden dla Zbywającego
oraz .................... (nazwa spółki), dla wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 187 ksh.
Egzemplarz przeznaczony dla Spółki stanowi dowód przejścia własności udziałów, o którym mowa
w art. 187 ksh.

ZBYWAJĄCY

NABYWAJĄCY

____________________________________________________________________________________
WAŻNE INFORMACJE:
1.

2.

3.
4.

5.

Zgodnie z art.38 ust.3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, akcje/udziały nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą
być przedmiotem obrotu przed dniem .............., tj. przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji/udziałów na
zasadach ogólnych z tym, że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków zarządu spółki - przed upływem trzech lat od
dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji/udziałów na zasadach ogólnych, tj. przed dniem ...........).
Zgodnie z art.36 ust.4a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników następuje
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W tym przypadku nie stosuje się przepisu art. 180 ksh, zgodnie z którym zbycie udziału, jego
części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Prawa i obowiązki wspólników uregulowane są w Tytule III Dziale I, Rozdział 2 ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U.z 2000 r. Nr 94,
poz.1037 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 187§1 ksh o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę zainteresowani zawiadamiają spółkę,
przedstawiając dowód przejścia. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka
otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.
Zgodnie z art. 188 §1 ksh Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę)
i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie
prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.
Przy zbywaniu udziałów nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa zastosowanie będą miały właściwe przepisy podatkowe.

