
Załącznik nr 2  

 

WZÓR 

 

Umowa sprzedaży instrumentów finansowych  

poza obrotem zorganizowanym 

 

Niniejsza umowa ("Umowa") została zawarta w Warszawie, w dniu [●] 2015 r. pomiędzy: 

[●] z siedzibą w [●], przy ulicy [●]-[●][●], wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla [●] [●] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], kapitał 

zakładowy w wysokości [●],00 zł opłacony w całości, NIP: [●], REGON: [●], w imieniu której działają: 

1) [●] – [●], 
2) [●] – [●], 

 
zwaną dalej „Sprzedającym”, 
 

a 

Orphée S.A. z siedzibą pod adresem: 19 Chemin du Champs des Filles, Plan-les-Ouates, CH-1228, kanton 

Genewa, Szwajcaria, wpisanej do Rejestru Handlowego w Genewie (Registre du Commerce du Canton de 

Genève) pod numerem (numer identyfikacyjny przedsiębiorstw (IDE/UID)): CHE109.605.227 (poprzedni 

numer w rejestrze: CH 66011110021), 

 

zwaną dalej „Kupującym” lub „Emitentem”, 

 

reprezentowanym, na podstawie pełnomocnictwa z dnia [●] lutego 2015 r. („Pełnomocnictwo”), przez: 

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 41/16, 02-508 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000446527, NIP: 1080014541, REGON: 146488304, wysokość kapitału zakładowego: 466.600,00 zł (w 

pełni opłacony), reprezentowaną przez: 

 
 
 
 
zwaną dalej „Q Securities”. 
 

Kupujący, w imieniu na rzecz którego działa Q Securities, i Sprzedający będą dalej łącznie zwani 

"Stronami", zaś każdy indywidualnie "Stroną". 

Zważywszy, że: 

1) Sprzedający zamierza zbyć poza obrotem zorganizowanym, tj. poza rynkiem regulowanym lub 
alternatywnym systemem obrotu, na rzecz Kupującego zdematerializowane akcje wskazane w § 1 ust. 
1 („Akcje”), zaś Kupujący zamierza Akcje te za pośrednictwem Q Securities nabyć, 

2) Kupujący na podstawie § 6 ust. 1 Umowy pośrednictwa w skupie akcji własnych  
z dnia [●] zawartej pomiędzy Kupującym i Q Securities („Umowa pośrednictwa”), udzielił Q 
Securities Pełnomocnictwa na podstawie którego Q Securities został umocowany do zawarcia Umowy 
oraz zobowiązał się na podstawie § 3 ust. 12 Umowy pośrednictwa do kupna Akcji, działając w 
imieniu i na rachunek Kupującego, 



3) Rozliczenie finansowe transakcji nastąpi za pośrednictwem Q Securities, w sposób wskazany w 
niniejszej Umowie,  
  

Strony postanawiają, co następuje: 

§1 

1. Sprzedający niniejszym sprzedaje poza obrotem zorganizowanym Akcje, tj. [●] akcji wyemitowanych 
przez Emitenta, będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect, 
o numerze ISIN CH0197761098, o wartości nominalnej w wysokości 0,10 CHF każda, na rzecz Q 
Securities, działającego w imieniu i na rachunek Kupującego, a Q Securities niniejszym nabywa Akcje 
w imieniu i na rachunek Kupującego. 

2. Akcje zostaną zakupione po łącznej cenie [●] zł (słownie złotych: [●]) („Cena Sprzedaży”). Cena 
jednej akcji wynosi [●] zł (słownie złotych: [●]). 

3. Q Securities, działając w imieniu i na rzecz Kupującego, zobowiązuje się dokonać z udostępnionych Q 
Securities przez Kupującego na dedykowanym rachunku bankowym środków pieniężnych, wpłaty 
Ceny Sprzedaży przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze [●], w terminie nie 
później niż [●] dni roboczych od przeniesienia Akcji na rachunek papierów wartościowych 
Kupującego.     

4. Sprzedający oświadcza, że Akcje znajdują się na rachunku/ach papierów wartościowych 
Sprzedającego o numerze [●], prowadzonym/ych przez [●], który/które to podmiot/podmioty 
dokona/dokonają w imieniu Sprzedającego rozliczenia transakcji Akcjami, o której mowa w 
niniejszej Umowie w terminie nie dłuższym niż [●]. W razie niedokonanie tego rozliczenia w całości 
w powyższym terminie Kupujący może w każdym czasie odstąpić od Umowy. Umowne prawo 
odstąpienia przysługuje Kupującemu do dnia 1 maja 2015 r.   

5. Podmiotem rozliczającym transakcję Akcjami, o której mowa w niniejszej Umowie, w imieniu 
Kupującego będzie [●], prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych o numerze: [●]. 

6. Q Securities dokonała weryfikacji otrzymanego od Sprzedającego świadectwa 
depozytowego/świadectw depozytowych potwierdzającego/ych posiadanie Akcji przez 
Sprzedającego, który oświadczył że od momentu wystawienia tego/tych świadectw stan 
odzwierciedlonego w nim/nich posiadania Akcji nie uległ zmianie. 
 

§2 

1. Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się złożyć w swoich instytucjach rozliczen iowych, 
 o których mowa odpowiednio w §1 ust. 5 i 6, odpowiednie dyspozycje (instrukcje rozliczeniowe) 
niezbędne do przeniesienia Akcji z rachunku Sprzedającego, o którym mowa w §1 ust. 5, na rachunek 
Kupującego, o którym mowa w §1 ust. 6, w szczególności Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w 
ciągu jednego dnia roboczego złoży w swojej instytucji rozliczeniowej dyspozycję (instrukcję 
rozliczeniową) przelewu Akcji na rachunek Kupującego, w ten sposób aby rozliczenie transakcji 
Akcjami, o której mowa w niniejszej Umowie, nastąpiło do dnia [●] 2015 r. Dyspozycje Kupującego o 
których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać także złożone przez Q Securities.      

2. Sprzedający i Kupujący są świadomi tego, iż do rozliczenia transakcji niezbędne jest złożenie 
podmiotom rozliczającym transakcję odpowiednich dyspozycji (instrukcji rozliczeniowych) 
niezbędnych do przeniesienia Akcji z rachunku papierów wartościowych Sprzedającego na rachunek 
papierów wartościowych Kupującego, w szczególności złożenie instytucji prowadzącej rachunek 
papierów wartościowych Sprzedającego instrukcji przelewu Akcji na rachunek Kupującego. Z chwilą 
rozliczenia transakcji na Kupującego przechodzą wszelkie prawa do Akcji. Q Securities nie ponosi 
odpowiedzialności za niedokonanie rozliczenia transakcji przez instytucje rozliczeniowe o których 
mowa w § 1 ust. 5 i 6, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie lub 
nieprawidłowe złożenie przez Sprzedającego i Kupującego dyspozycji niezbędnej do takiego 
przeniesienia Akcji.   

3. Sprzedający upoważnia i udziela Kupującemu i Q Securities zgody na udostępnienie treści Umowy [●] 
tj. bankowi, z którego tytułem zapłaty Ceny Sprzedaży zostaną przelane środki na rachunek bankowy 
wskazany przez Sprzedającego. 

4. Sprzedający udziela podmiotowi, w którym prowadzonych jest rachunek papierów wartościowych 
Kupującego tj. [●] zgody na przekazanie Kupującemu i Q Securities danych osobowych Sprzedającego 
oraz innych danych, jakie podmiot ten uzyska od Sprzedającego lub/i podmiotu prowadzącego 
rachunek papierów wartościowych Sprzedającego w związku z wykonaniem Umowy i 
przeksięgowaniem Akcji na rachunek maklerski Kupującego. 

§3 



1. Sprzedający niniejszym oświadcza, iż: 
1) może swobodnie dysponować Akcjami; w tym: Akcje nie są zastawione ani też obciążone innymi 

prawami osób trzecich, 
2) nie istnieją żadne ograniczenia zbywalności Akcji, 
3) Akcje nie są przedmiotem postępowania egzekucyjnego ani administracyjnego, 
4) osoby trzecie nie zgłosiły roszczeń w stosunku do Akcji, 
5) niniejsza Umowa stanowi ważne zobowiązanie Sprzedającego, jej zawarcie nie narusza innych 

zobowiązań Sprzedającego, Sprzedający posiada odpowiednie zgody swoich organów i  innych 
organów (jeśli takie są wymagane). 

2. Q Securities niniejszym oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pełnomocnictwo nie 
wygasło, ani nie zostało odwołane, a jego treść nie uległa zmianie.  

 

§4 

Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie Q Securities z tytułu realizacji Umowy płatne będzie przez 

Kupującego, na zasadach ustalonych przez Q Securities z Kupującym. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kupującego  
i  Sprzedającego, po jednym dla instytucji rozliczeniowej Kupującego i Sprzedającego oraz jednym dla Q 
Securities. 

 
Q Securities – działająca w imieniu i na rachunek Kupującego: 

 

 

Podpis:___________________________ 

 

 

Sprzedający: 

 

 

Podpis:___________________________ 

 

 


