
Umowa objęcia akcji 
 
zawarta w dniu …………………… w Warszawie pomiędzy: 
 
Sali prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej nr 87, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców pod numerem 
KRS 0000978105, posiadającą numery NIP 5273012269, REGON 522665505, zwaną 
dalej Spółką, reprezentowaną przez Prezes Zarządu -  Urszulę Prengowską 
 
a 
 
…………………………….. PESEL ………………………………….. zamieszkałym w 
……………………………………………………………………………., legitymującym się 
dowodem osobistym ……………………………………, zwanym dalej Subskrybentem 
 
 
Zważywszy, że:  
a) Zarząd Spółki na podstawie przepisów § 5 ust. 3 - 7 umowy spółki w dniu 18 

listopada 2022 r. podjął uchwałę o emisji akcji serii D (Akcje), o cenie emisyjnej 
7,50 zł za każdą Akcję (Uchwała); 

b) zgodnie z Uchwałą, Akcje zostały zaoferowane osobom trzecim w ofercie 
publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
(Subskrybentom), zgodnie z treścią Uchwały; 

 
§ 1 

 
1. Spółka: 

a) składa Subskrybentowi ofertę objęcia ………… akcji za cenę emisyjną 
…………………………………. każda akcja na warunkach określonych w niniejszej 
Umowie (Oferta Nabycia)  
b) zobowiązuje się do wyemitowania akcji na rzecz Subskrybenta. 

2. Subskrybent: 
a) akceptuje Ofertę Nabycia i obejmuje ……… akcji (Akcje Objęte),  
b) zobowiązuje się do wniesienia wkładu na Akcje Objęta na warunkach 

określonych w niniejszej umowie (Cena Emisyjna).   
3. Łączna Cena Emisyjna za akcje objęte przez Subskrybenta wynosi ………. zł. 

Subskrybent zobowiązuje się zapłacić ww. Cenę Emisyjną w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy na rachunek bankowy Spółki nr 13 1240 6292 1111 
0011 1746 2093. 

4. Jeżeli Subskrybent nie wykona zobowiązania do zapłaty wynikającego z ust. 3 
powyżej, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności wypowiedzenia, a 
Spółka nie będzie zobowiązana do wydania żadnych Akcji na rzecz Subskrybenta.  

 
§ 2 

 
Spółka oświadcza i zapewnia, że: 
a) Uchwała o emisji akcji serii D została podjęta prawidłowo i stanowi ważne 

upoważnienie do realizacji Oferty  



b) nie są jej znane powody uniemożliwiające przeprowadzenie Oferty Nabycia, a 
sytuacja prawna i finansowa Spółki jest prezentowana w sposób rzetelny, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.   

 
§ 3 

 
Subskrybent oświadcza i zapewnia, że: 
a) zapoznał się z dokumentem zatytułowanym „Dokument Informacyjnym – Ofertą 

Publiczną Akcji Serii D spółki pod firmą Sali P.S.A.” wraz z załącznikami i treść tych 
dokumentów jest dla niego jasna, a także nie budzi żądnych wątpliwości co zasad 
nabycia akcji w Spółce; 

b) posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych i gospodarczych, 
pozwalającą mu na ocenę zasadności oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w 
Akcje, a także, że jest zdolny do poniesienia ryzyka gospodarczego związanego z 
inwestowaniem w Akcje. 

 
§ 4 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy dokumentowej, 

pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
3. W przypadku ewentualnych sporów, Strony będą dążyły do ich polubownego 

rozstrzygnięci. Jeżeli Strony nie osiągną rozwiązania sporu na drodze polubownej 
sprawa zostanie poddana pod rozstrzygnięcie przez Sąd powszechny właściwy 
rzeczowo dla siedziby Spółki.  

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 
po jednym dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz dla Sądu rejestrowego.  

 
 

Za Spółkę  Subskrybent 
 


