Załącznik nr 2
UMOWA
NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA
(,,Umowa”)
zawarta w dniu …………………….…….. roku w Poznaniu pomiędzy:

Panią/Panem ……………………………..………………………………...……………. zamieszkałą/ym
w …………………………………………… PESEL …………………………………………., legitymującą/ym
się dowodem osobistym nr …………………………, zwaną/ym dalej ,,Zbywcą”
a
WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. J. H.
Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań, NIP: 777-00-20-887, REGON: 000173203,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000294799, reprezentowaną przez:
…………………..………….…………….. - ……………………………………………….
…………………..………….…………….. - ……………………………………………….
zwaną dalej „Spółką”
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każdy z nich z osobna ,,Stroną”.

§1
Zbywca oświadcza, że:
1) przysługuje mu ………..……. (słownie:………………………………………………..………………...)
akcji imiennych Spółki serii A o numerach od …………………………………..
do ………………….….…… o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych)
każda, tj. o łącznej wartości nominalnej …………………………………….……………..… zł
(słownie:………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………...……………………………………………………………………….
.….…..…………….…. złotych), dalej zwanych ,,Akcjami”, które to Akcje stanowią jego
własność,
2) Akcje wolne są od ograniczonych praw rzeczowych, a także innych praw
i roszczeń osób trzecich, w tym w szczególności:
- Akcje nie są przedmiotem zastawu ani użytkowania,
- nie są obciążone prawem pierwokupu,
- nie istnieją jakiekolwiek umowy, porozumienia lub inne wiążące oświadczenia
albo deklaracje zobowiązujące Zbywcę do sprzedaży Akcji na rzecz osób trzecich,
jak również nie istnieją jakiekolwiek umowy, porozumienia lub inne wiążące
oświadczenia albo deklaracje, które nie będą mogły zostać z innych względów
wykonane na skutek zbycia Akcji na rzecz Spółki i ich późniejszego umorzenia,

- Akcje nie są przedmiotem żadnego sporu oraz nie toczy się w związku z nimi
żadne postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne lub zabezpieczające
i w związku z tym Akcje są w pełni zbywalne i którymi Zbywca może swobodnie
rozporządzać.
§2
Spółka oświadcza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojskowe Zakłady
Motoryzacyjne S.A. w dniu 15 listopada 2021 roku podjęło uchwałę nr 6, na mocy której
wyraziło zgodę na nabycie w celu umorzenia Akcji pracowniczych, określiło warunki
nabycia tych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia akcjonariuszy umarzanych akcji oraz
udzieliło upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia od uprawnionych akcjonariuszy
akcji w celu ich umorzenia.
§3
1. Zbywca zbywa Spółce wszystkie przysługujące mu Akcje, o których mowa w § 1
pkt. 1 i wyraża zgodę na ich dobrowolne umorzenie za wynagrodzeniem,
a Spółka niniejszym nabywa przedmiotowe Akcje w celu ich umorzenia i obniżenia
kapitału zakładowego.
2. Spółka zapłaci Zbywcy wynagrodzenie w wysokości …………. zł (słownie:
………………………………………………………………………..………….)
za
jedną
Akcję.
Za wszystkie zbyte przez Zbywcę Akcje wymienione w ust. 1, Spółka zapłaci
wynagrodzenie
w
łącznej
wysokości
..………………
zł
(słownie:……………………………………………………………………………………..), zwane dalej
,,Wynagrodzeniem”.
3. Zbywca zobowiązuje się do poniesienia kosztów opłat z tytułu wpisu
w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki, w związku z nabyciem akcji przez Spółkę,
w wysokości wynikającej z obowiązującej w Biurze Maklerskim PKO Banku
Polskiego S.A. Taryfy opłat i prowizji. Przedmiotowa kwota zostanie potrącona
przez Spółkę z Wynagrodzenia przysługującego Zbywcy z tytułu zbycia akcji
i wpłacona na rachunek Spółki w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego S.A.,
z którego zostanie pobrana opłata za wpis w Rejestrze Akcjonariuszy, na co
Zbywca wyraża zgodę.
§4
Strony zgodnie oświadczają, iż Zbywca został ujawniony w Rejestrze Akcjonariuszy
Spółki i jest uprawniony do zbycia akcji stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
§5
1. Spółka zapłaci Zbywcy Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 przelewem na
rachunek
bankowy
wskazany
przez
Zbywcę
o
numerze:
…………………………………………………………………………………………………………….
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
§6
Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

§7
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być zgodnie z nim
interpretowana.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub
postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Wszelkie spory wynikające w związku z wykonanie lub interpretacją niniejszej
Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.
§8
Zbywca oświadcza, że został poinformowany przez Spółkę, że dochód ze sprzedaży Akcji
podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz że Spółka nie
jest płatnikiem podatku z tego tytułu, nie jest zobowiązana do jego obliczenia i pobrania.
Zbywca został pouczony, że podatek dochodowy podlega samodzielnemu rozliczeniu
przez niego z właściwym urzędem skarbowym i że jest zobowiązany do wykazania we
własnym zakresie uzyskanego dochodu z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.
§9
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron oraz podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki,
tj. Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A.
Zbywca:

…………………………………………

Spółka:

……………………………………

Oświadczenie Zbywcy o zgodzie na wykreślenie z Rejestru Akcjonariuszy
W związku z zawarciem powyższej Umowy nabycia akcji imiennych Spółki Wojskowe
Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego
262/280 w celu ich dobrowolnego umorzenia, Zbywca oświadcza wobec prowadzącego
Rejestr Akcjonariuszy Spółki Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A., że wyraża
zgodę na wykreślenie jego z Rejestru Akcjonariuszy Spółki w związku z przeniesieniem
na Spółkę Akcji oznaczonych w § 1 ust 1 powyższej Umowy. W związku z powyższym
dokonywanie powiadomienia w sprawie zamiaru wykreślenia z Rejestru Akcjonariuszy
Spółki, o którym mowa w art. 3284 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jest
bezprzedmiotowe.
……………………………………………
(miejsce i data)

……………………………………………
(podpis Zbywcy)

