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PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH 

ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY 

(przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 

§ 1 DEFINICJE 

1. Spółka – Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-145) przy ul. Podleśnej 17, 

2. ZWZ – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 13 maja 2013 roku, 

3. Uchwała – uchwała ZWZ nr 18/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie skupu akcji 

własnych, 

4. Akcje Własne – akcje wyemitowane przez Spółkę w rozumieniu art. 362 § 1 KSH, 

5. Program – niniejszy Program Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych, 

6. KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U nr 94 

poz. 1037 z późn. zm.). 

§ 2 PODSTAWA PRAWNA SKUPU AKCJI WŁASNYCH 

1. Celem skupu Akcji Własnych jest ich umorzenie lub dalsza odsprzedaż. 

2. Skup akcji własnych prowadzony jest na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i pkt 8) KSH 

oraz Uchwały. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia skupu Akcji Własnych określa Program. 

§ 3 WARUNKI SKUPU AKCJI WŁASNYCH 

1. Za prowadzenie Programu odpowiada Zarząd Spółki. 

2. Skup Akcji Własnych prowadzony będzie od dnia 14 maja 2013 roku do dnia 30 

czerwca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania środków 

zgromadzonych na kapitale rezerwowym pod nazwą „Fundusz na skup akcji 

własnych”, o którym jest mowa w § 6 ust. 1 Uchwały. 

3. Spółka skupi do 2.000.000 sztuk Akcji Własnych. 

4. Maksymalna kwota zapłaty za nabywane w ramach Programu Akcje Własne nie może 

przekroczyć wysokości środków finansowych określonych w § 2 pkt. b) Uchwały, tj. 

6.000.000,00 (sześć milionów 00/100) złotych. 

5. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę odpłatnie za wynagrodzeniem ustalonym 

przez Zarząd Spółki, przy czym cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa 

niż 1 zł oraz wyższa niż 2,90 zł, z zastrzeżeniem, że cena nabycia Akcji Własnych nie 
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może być wyższa spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej 

niezależnej oferty na Rynku Newconnect. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, będzie równe dla wszystkich 

akcjonariuszy, którzy w tym samym czasie wyrażą chęć zbycia Spółce Akcji Własnych. 

7. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte. 

§ 4 SPOSÓB PROWADZENIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH 

1. Nabywanie Akcji Własnych może nastąpić: 

a) na podstawie transakcji pakietowych, 

b) na podstawie umów cywilnoprawnych, 

c) w ramach sesji giełdowych na Rynku Newconnect. 

2. Zarząd opublikuje na stronie internetowej Spółki wzory oferty zbycia Akcji Własnych 

oraz wzory umów cywilnoprawnych. 

3. Akcjonariusz zainteresowany zbyciem Akcji Własnych powinien składać oferty na 

adres korespondencji elektronicznej, tj. pr@rotopino.pl, lub na adres siedziby Spółki. 

4. Do oferty, o której jest mowa w ust. 2 powyżej, należy dołączyć zaświadczenie z domu 

maklerskiego, prowadzącego rachunek papierów wartościowych, potwierdzające stan 

posiadania Akcji Własnych oraz zablokowanie możliwości sprzedaży Akcji Własnych 

w terminie obowiązywania oferty sprzedaży.  

5. W przypadku Akcji Własnych w formie dokumentu powinny one zostać złożone w 

Spółce. 

6. W przypadku, gdy ofertę, o której jest mowa w ust. 2 powyżej, składa osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do oferty należy 

załączyć aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. 

7. Oferty bez załączników, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie będą rozpatrywane. 

8. W przypadku, gdy ilość lub wartość oferowanych Spółce Akcji Własnych przekroczy 

liczbę, o której jest mowa w § 3 ust. 3 lub wartość, o której jest mowa w § 3 ust. 4, 

zostanie zastosowana proporcjonalna redukcja każdej z ofert. W przypadku 

wystąpienia wartości ułamkowych, liczba akcji zostanie zaokrąglona w dół. 

9. O liczbie Akcji Własnych, które Spółka nabędzie od poszczególnych akcjonariuszy 

oraz o sposobie ich nabycia akcjonariusz zostanie poinformowany na wskazany przez 

siebie adres poczty elektronicznej. 

10. Po ostatecznym określeniu przez Spółkę liczby akcji nabytych od akcjonariusza 

zostanie zawarta umowa cywilnoprawna lub transakcja pakietowa. 
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11. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej, umowa ta będzie podstawą do 

dokonania czynności rozporządzających akcjami („transfer akcji”) oraz zapłaty za 

nabywane akcje. 

12. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej akcjonariusz sprzedający pokrywa 

koszty transferu papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych 

Spółki, zaś w przypadku zawarcia transakcji pakietowej każda ze stron pokrywa własne 

koszty. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zarząd Spółki ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych Spółki z zapewnieniem 

równego oraz proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do procesu skupu Akcji 

Własnych przez Spółkę. 

2. Zmiana niniejszego Programu wymaga uchwały Zarządu. 

3. Program wchodzi w życie w dniu 14 maja 2013 roku. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzory oferty sprzedaży akcji, 

2. Wzory umowy sprzedaży akcji. 



Załącznik nr 1 

Wzór oferty sprzedaży akcji zdematerializowanych pochodzącej od osoby fizycznej 

 

____, dnia _______ 2013 roku 

Imię i Nazwisko 

Adres 

Adres e-mail: ___ 

Rotopino.pl S.A. 

ul. Podleśna 17 

85-145 Bydgoszcz 

Adres e-mail: pr@rotopino.pl 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 

Niniejszym, ja niżej podpisany _____________________, zamieszkały w 

_____________________ (_____________________), przy ul. _____________________, 

legitymujący się dowodem osobistym _____________________, PESEL: 

_____________________ w związku z ogłoszeniem przez Rotopino.pl S.A. z siedzibą w 

Bydgoszczy (zwana dalej „Spółką”) Programu Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych z 

dnia 13 maja 2013 roku (raport bieżący nr 7/2013 opublikowany w Elektronicznej Bazie 

Informacji oraz na stronie internetowej Spółki), składam ofertę sprzedaży akcji Spółki na 

okaziciela w ilości ___ szt., których jestem właścicielem.  

Oświadczam, że: 

1. akcje, o których mowa powyżej mają postać zdematerializowaną oraz są zapisane na 

rachunku papierów wartościowych nr ______________, prowadzonym przez 

____________________ oraz zostały zablokowane do sprzedaży do dnia 

____________________. Na dowód przedkładam zaświadczenie wydane przez dom 

maklerski, prowadzący rachunek papierów wartościowych, stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszej oferty, 

2. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczą się żadne postępowania 

sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem są akcje, zaś rozporządzenie tymi akcjami 

nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, 



3. znane są mi warunki skupu akcji przez Spółkę, określone w Programie 

Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych, w pełni je akceptuję oraz wyrażam na nie 

swoją zgodę.  

Niniejszym oferuję Spółce ____________ (__________________) akcji Spółki za ceną 

jednostkową w wysokości ____________ za jedną akcję, tj. za łączną kwotę w wysokości 

____________ (__________________). 

Niniejsza oferta jest ważna do dnia _________________ i do tego dnia nie może być odwołana 

ani w żaden inny sposób modyfikowana. 

Akceptuję, że oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się 

tylko i wyłącznie możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej ilości akcji niż oferowana, jednak 

tylko i wyłącznie po cenie jednostkowej w wysokości _____________ za jedną akcję. 

 

 
_________________ 

(podpis) 
 

 

Załącznik: 

1. zaświadczenie wydane przez dom maklerski, prowadzący rachunek papierów 

wartościowych. 



Załącznik nr 2 

Wzór oferty sprzedaży akcji w formie dokumentów pochodzącej od osoby fizycznej 

 

_______, dnia _______ 2013 roku 

Imię i Nazwisko 

Adres 

Adres e-mail: ___ 

Rotopino.pl S.A. 

ul. Podleśna 17 

85-145 Bydgoszcz 

Adres e-mail: pr@rotopino.pl 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 

Niniejszym, ja niżej podpisany _____________________, zamieszkały w 

_____________________ (_____________________), przy ul. _____________________, 

legitymujący się dowodem osobistym _____________________, PESEL: 

_____________________ w związku z ogłoszeniem przez Rotopino.pl S.A. z siedzibą w 

Bydgoszczy (zwana dalej „Spółką”) Programu Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych z 

dnia 13 maja 2013 roku (raport bieżący nr 7/2013 opublikowany w Elektronicznej Bazie 

Informacji oraz na stronie internetowej Spółki), składam ofertę sprzedaży akcji Spółki na 

okaziciela w ilości ___ szt., których jestem właścicielem.  

Oświadczam, że: 

1. akcje, o których mowa powyżej, mają postać dokumentu oraz zostały złożone w Spółce, 

2. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczą się żadne postępowania 

sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem są akcje, zaś rozporządzenie tymi akcjami 

nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, 

3. znane są mi warunki skupu akcji przez Spółkę, określone w Programie 

Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych, w pełni je akceptuję oraz wyrażam na nie 

swoją zgodę. 



Niniejszym oferuję Spółce ____________ (__________________) akcji Spółki za ceną 

jednostkową w wysokości ____________ za jedną akcję, tj. za łączną kwotę w wysokości 

____________ (__________________). 

Niniejsza oferta jest ważna do dnia _________________ i do tego dnia nie może być odwołana 

ani w żaden inny sposób modyfikowana. 

Akceptuję, że oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się 

tylko i wyłącznie możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej ilości akcji niż oferowana, jednak 

tylko i wyłącznie po cenie jednostkowej w wysokości _____________ za jedną akcję. 

 

 

_________________ 
(podpis akcjonariusza) 

 

 



Załącznik nr 3 

Wzór oferty sprzedaży akcji zdematerializowanych pochodzącej od osoby prawnej 

z reprezentacją jednoosobową 

 

____, dnia _______ 2013 roku 

Firma: 

Siedziba: 

Nr KRS: 

Adres e-mail: ___ 

Rotopino.pl S.A. 

ul. Podleśna 17 

85-145 Bydgoszcz 

Adres e-mail: pr@rotopino.pl 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 

Niniejszym, ja niżej podpisany _____________________, uprawniony do reprezentacji spółki 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firma __, z siedzibą w ___ przy ul. ____, 

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w ___ pod numerem ____, w związku z ogłoszeniem przez Rotopino.pl S.A. z 

siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej „Spółką”) Programu Harmonogramowego Skupu Akcji 

Własnych z dnia 13 maja 2013 roku (raport bieżący nr 7/2013 opublikowany w Elektronicznej 

Bazie Informacji oraz na stronie internetowej Spółki), składam ofertę sprzedaży akcji Spółki na 

okaziciela w ilości ___ szt., których właścicielem jest reprezentowana przeze mnie spółka.  

Oświadczam, że: 

1. akcje, o których mowa powyżej mają postać zdematerializowaną oraz są zapisane na 

rachunku papierów wartościowych nr ______________, prowadzonym przez 

____________________ oraz zostały zablokowane do sprzedaży do dnia 

____________________. Na dowód przedkładam zaświadczenie wydane przez dom 

maklerski, prowadzący rachunek papierów wartościowych, stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszej oferty, 



2. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczą się żadne postępowania 

sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem są akcje, zaś rozporządzenie tymi akcjami 

nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, 

3. znane są mi warunki skupu akcji przez Spółkę, określone w Programie 

Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych, w pełni je akceptuję oraz wyrażam na nie 

swoją zgodę. 

Niniejsza oferta jest ważna do dnia _________________ i do tego dnia nie może być odwołana 

ani w żaden inny sposób modyfikowana. 

Akceptuję, że oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się 

tylko i wyłącznie możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej ilości akcji niż oferowana, jednak 

tylko i wyłącznie po cenie jednostkowej w wysokości _____________ za jedną akcję. 

 

 

_________________ 
(pieczątka imienna oraz podpis) 

 

 

Załącznik: 

1. zaświadczenie wydane przez dom maklerski, prowadzący rachunek papierów 

wartościowych 



Załącznik nr 4 

Wzór oferty sprzedaży akcji w formie dokumentów pochodzącej od osoby prawnej 

z reprezentacją jednoosobową 

 

____, dnia _______ 2013 roku 

Firma: 

Siedziba: 

Nr KRS: 

Adres e-mail: ___ 

Rotopino.pl S.A. 

ul. Podleśna 17 

85-145 Bydgoszcz 

Adres e-mail: pr@rotopino.pl 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 

Niniejszym, ja niżej podpisany _____________________, uprawniony do reprezentacji spółki 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firma __, z siedzibą w ___ przy ul. ____, 

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w ___ pod numerem ____, w związku z ogłoszeniem przez Rotopino.pl S.A. z 

siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej „Spółką”) Programu Harmonogramowego Skupu Akcji 

Własnych z dnia 13 maja 2013 roku (raport bieżący nr 7/2013 opublikowany w Elektronicznej 

Bazie Informacji oraz na stronie internetowej Spółki), składam ofertę sprzedaży akcji Spółki na 

okaziciela w ilości ___ szt., których właścicielem jest reprezentowana przeze mnie spółka. 

Oświadczam, że: 

1. akcje, o których mowa powyżej, mają postać dokumentu oraz zostały złożone w Spółce, 

2. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczą się żadne postępowania 

sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem są akcje, zaś rozporządzenie tymi akcjami 

nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, 



3. znane są mi warunki skupu akcji przez Spółkę, określone w Programie 

Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych, w pełni je akceptuję oraz wyrażam na nie 

swoją zgodę. 

Niniejszym oferuję Spółce ____________ (__________________) akcji Spółki za ceną 

jednostkową w wysokości ____________ za jedną akcję, tj. za łączną kwotę w wysokości 

____________ (__________________). 

Niniejsza oferta jest ważna do dnia _________________ i do tego dnia nie może być odwołana 

ani w żaden inny sposób modyfikowana. 

Akceptuję, że oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się 

tylko i wyłącznie możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej ilości akcji niż oferowana, jednak 

tylko i wyłącznie po cenie jednostkowej w wysokości _____________ za jedną akcję. 

 

 

_________________ 
(pieczątka imienna oraz podpis) 

 



Załącznik nr 5 

Wzór oferty sprzedaży akcji zdematerializowanych pochodzącej od osoby prawnej 

z reprezentacją wieloosobową 

 

____, dnia _______ 2013 roku 

Firma: 

Siedziba: 

Nr KRS: 

Adres e-mail: ___ 

Rotopino.pl S.A. 

ul. Podleśna 17 

85-145 Bydgoszcz 

Adres e-mail: pr@rotopino.pl 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 

Niniejszym, my niżej podpisani _____________________ oraz ____________, uprawnieni do 

łącznej reprezentacji spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firma __, z siedzibą w ___ 

przy ul. ____, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___ pod numerem ____, w związku z ogłoszeniem przez 

Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej „Spółką”) Programu 

Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych z dnia 13 maja 2013 roku (raport bieżący nr 7/2013, 

opublikowany w Elektronicznej Bazie Informacji oraz na stronie internetowej Spółki), składamy 

ofertę sprzedaży akcji Spółki na okaziciela w ilości ___ szt., których właścicielem jest 

reprezentowana przez nas spółka. 

Oświadczamy, że: 

1. akcje, o których mowa powyżej mają postać zdematerializowaną oraz są zapisane na 

rachunku papierów wartościowych nr ______________, prowadzonym przez 

____________________ oraz zostały zablokowane do sprzedaży do dnia 

____________________. Na dowód przedkładamy zaświadczenie wydane przez dom 

maklerski, prowadzący rachunek papierów wartościowych, stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszej oferty, 



2. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczą się żadne postępowania 

sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem są akcje, zaś rozporządzenie tymi akcjami 

nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, 

3. znane są nam warunki skupu akcji przez Spółkę, określone w Programie 

Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych, w pełni je akceptujemy oraz wyrażamy na 

nie swoją zgodę. 

Niniejszym oferujemy Spółce ____________ (__________________) akcji Spółki za ceną 

jednostkową w wysokości ____________ za jedną akcję, tj. za łączną kwotę w wysokości 

____________ (__________________). 

Niniejsza oferta jest ważna do dnia _________________ i do tego dnia nie może być odwołana 

ani w żaden inny sposób modyfikowana. 

Akceptujemy, że oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się 

tylko i wyłącznie możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej ilości akcji niż oferowana, jednak 

tylko i wyłącznie po cenie jednostkowej w wysokości _____________ za jedną akcję. 

 
_________________ 

(pieczątka imienna oraz podpis) 
 

_________________ 
(pieczątka imienna oraz podpis) 

 

 

 

Załącznik: 

1. zaświadczenie wydane przez dom maklerski, prowadzący rachunek papierów 

wartościowych. 



Załącznik nr 6 

Wzór oferty sprzedaży akcji w formie dokumentów pochodzącej od osoby prawnej 

z reprezentacją wieloosobową 

 

____, dnia _______ 2013 roku 

Firma: 

Siedziba: 

Nr KRS: 

Adres e-mail: ___ 

Rotopino.pl S.A. 

ul. Podleśna 17 

85-145 Bydgoszcz 

Adres e-mail: pr@rotopino.pl 

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI 

Niniejszym, my niżej podpisani _____________________ oraz ____________, uprawnieni do 

łącznej reprezentacji spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firma __, z siedzibą w ___ 

przy ul. ____, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___ pod numerem ____, w związku z ogłoszeniem przez 

Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej „Spółką”) Programu 

Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych z dnia 13 maja 2013 roku (raport bieżący nr 7/2013, 

opublikowanego w Elektronicznej Bazie Informacji oraz na stronie internetowej Spółki), 

składamy ofertę sprzedaży akcji Spółki na okaziciela w ilości ___ szt., których właścicielem jest 

reprezentowana przez nas spółka. 

Oświadczamy, że: 

1. akcje, o których mowa powyżej, mają postać dokumentu oraz zostały złożone w Spółce, 

2. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczą się żadne postępowania 

sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem są akcje, zaś rozporządzenie tymi akcjami 

nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, 



3. znane są nam warunki skupu akcji przez Spółkę, określone w Programie 

Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych, w pełni je akceptujemy oraz wyrażamy na 

nie swoją zgodę. 

Niniejszym oferujemy Spółce ____________ (__________________) akcji Spółki za ceną 

jednostkową w wysokości ____________ za jedną akcję, tj. za łączną kwotę w wysokości 

____________ (__________________). 

Niniejsza oferta jest ważna do dnia _________________ i do tego dnia nie może być odwołana 

ani w żaden inny sposób modyfikowana. 

Akceptujemy, że oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się 

tylko i wyłącznie możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej ilości akcji niż oferowana, jednak 

tylko i wyłącznie po cenie jednostkowej w wysokości _____________ za jedną akcję. 

 

 

_________________ 
(pieczątka imienna oraz podpis) 

 
 
 

_________________ 
(pieczątka imienna oraz podpis) 
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Załącznik nr 7 

Wzór umowy sprzedaży akcji w formie dokumentów 

 

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI 

zawarta w ___ w dniu ___ 2013 roku, pomiędzy: 

1. Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-145) przy ul. Podleśnej 17, REGON 

093188712, NIP PL9532472649, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem 0000300709, reprezentowaną przez – uprawnionych do łącznej 

reprezentacji – Prezesa Zarządu – Ryszarda Zawieruszyńskiego oraz członka Zarządu 

Macieja Posadzy, 

zwaną dalej „Kupującym” 

a 

2. ___________________________________ 

zwanego dalej „Sprzedającym”, 

łącznie zwane w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

§ 1. 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem _______________ akcji Kupującego, na 

okaziciela posiadających formę dokumentu serii C o numerach _____________. 

2. Akcje te zostały opłacone w całości oraz są złożone u Kupującego. 

§ 3. 

1. Sprzedający sprzedaje Kupującemu __________ akcji Kupującego, o których jest mowa 

w § 1 ust. 1, na okaziciela za cenę _____ zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę 

w wysokości ___________, a Kupujący te akcje kupuje. 
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2. Cena, o której jest mowa w ust. 1 powyżej, zostanie uiszczona przez Kupującego 

w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy na rachunek bankowy Sprzedającego 

o nr ____________________. 

§ 4. 

Sprzedający zapewnia, że sprzedaż akcji Kupującego nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód 

lub potwierdzeń oraz nie narusza warunków innych umów zawartych przez Kupującego lub 

Sprzedającego a także, iż nie zaciągał żadnych zobowiązań wobec osób trzecich, których 

przedmiotem byłoby jakiekolwiek rozporządzenie lub obciążenie sprzedawanych akcji 

Kupującego. 

§ 5. 

Strony oświadczają, że akcje, o których jest mowa w § 1 ust. 1, zostały wydane Kupującemu. 

§ 6. 

Kupujący oświadcza, że na mocy Uchwały nr __/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia ______ 2013 roku Kupujący otrzymał zgodę na nabycie akcji własnych. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych. 

§ 8. 

Kupujący ponosi koszty podatku od czynności cywilnoprawnych. 

§ 9. 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Sprzedający               Kupujący 
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Załącznik nr 8 

Wzór umowy sprzedaży akcji zdematerializowanych 

 

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI 

zawarta w ___ w dniu ___ 2013 roku, pomiędzy: 

1. Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-145) przy ul. Podleśnej 17, REGON 

093188712, NIP PL9532472649, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem 0000300709, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Ryszarda 

Zawieruszyńskiego oraz członka Zarządu Macieja Posadzy – uprawnionych do łącznej 

reprezentacji, 

zwaną dalej „Kupującym” 

a 

2. ___________________________________ 

zwanego dalej „Sprzedającym”, 

łącznie zwane w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

§ 1. 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem _______________ akcji Kupującego, 

zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem 

ISIN ________________________. 

2. Akcje te zostały opłacone w całości oraz są zapisane na rachunku papierów 

wartościowych Sprzedającego nr ____________, prowadzonego przez 

_____________________________. 

§ 3. 
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1. Sprzedający sprzedaje Kupującemu __________ akcji Kupującego na okaziciela za cenę 

_____zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę w wysokości ___________, a Kupujący te 

akcje kupuje. 

2. Cena, o której jest mowa w ust. 1 powyżej, zostanie uiszczona przez Kupującego w 

terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy na rachunek bankowy Sprzedającego nr 

____________________________. 

§ 4. 

Sprzedający zapewnia, że sprzedaż akcji Kupującego nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód 

lub potwierdzeń oraz nie narusza warunków innych umów zawartych przez Spółkę lub 

Sprzedającego a także, iż nie zaciągał żadnych zobowiązań wobec osób trzecich, których 

przedmiotem byłoby jakiekolwiek rozporządzenie lub obciążenie sprzedawanych akcji 

Kupującego. 

§ 5. 

Sprzedający zleci w dniu zawarcia niniejszej Umowy dyspozycję przeksięgowania Akcji na 

rachunek inwestycyjny Kupującego nr __________, prowadzony przez 

_______________________ 

§ 6. 

Kupujący oświadcza, że na mocy Uchwały nr __/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia ______ 2013 roku Kupujący otrzymał zgodę na nabycie akcji własnych. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych. 

§ 8. 

Koszty przeksięgowania akcji na rachunek inwestycyjny Kupującego ponosi Sprzedający, zaś 

Kupujący ponosi koszty podatku od czynności cywilnoprawnych. 

§ 9. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



3 

 

§ 10. 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

Sprzedający                           Kupujący 


	2013-05-13 - Rotopino - Program harmonogramowego skupu akcji własnych
	2013-04-08 - Rotopino - oferta sprzedaży akcji zdematerializowanych OF
	2013-04-08 - Rotopino - oferta sprzedaży akcji dokumenty OF
	2013-04-08 - Rotopino - oferta sprzedaży akcji zdematerializowane OP
	2013-04-08 - Rotopino - oferta sprzedaży akcji dokumenty OP
	2013-04-08 - Rotopino - oferta sprzedaży akcji zdematerializowane OP wieloosobowy
	2013-04-08 - Rotopino - oferta sprzedaży akcji dokumenty OP wieloosobowy
	2013-04-08 - Rotopino - umowa sprzedaży akcji dokumenty
	2013-04-08 - Rotopino - umowa sprzedaży akcji zdematerializowanych

