
* Do Umowy należy załączyć kopie dokumentów stwierdzających podstawę nabycia Akcji na współwłasność (poświadczone notarialnie lub za okazaniem oryginału).  
** W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron działa przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela, fakt ten powinien zostać wyraźnie oznaczony w miejscu składania podpisu, w takim 

przypadku przy rejestracji Umowy należy również dołączyć pełnomocnictwo z odpowiednio poświadczonym podpisem mocodawcy lub inny dokument stanowiący podstawę umocowania 
przedstawiciela. 

 

UMOWA O CZĘŚCIOWY DZIAŁ SPADKU / ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI  
 
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ....................................... r. w ……………………………………, pomiędzy: 

1. Panem/Panią: …………………………………………..…………, zamieszkałym/ą:  …………………………………………………………..………, 

Posiadającą PESEL: ………………………..………, 

2. Panem/Panią: ………………………………………..……………, zamieszkałym/ą:  ……………………………………………………………………, 

posiadającą PESEL: …………………………………, 

zwanymi dalej Stronami: 
 

Strony oświadczają, że na mocy ………………………....................................................................................................................................................  
prawomocnego postanowienia Sądu/aktu poświadczenia dziedziczenia* 
 

wydanego/sporządzonego* przez .......................................................................... z dnia....................... sygn. akt/nr repertorium* ...........................są 

spadkobiercami po Panu/Pani...........................................................................................  

§ 1 

1. Stronom przysługują na współwłasność ........................... (słownie: .........................................................) sztuk akcji zwykłych, imiennych, spółki 

HUTA ŁABĘDY S.A.. z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w 

Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000076693, o kapitale zakładowym 97 393 000 zł, opłaconym w 

całości, NIP 631-02-00-831 (dalej Spółka), serii B o numerach:  

od  .......................................  do  ....................................... o wartości nominalnej 10 zł każda, zwanych dalej Akcjami. 

2. Strony oświadczają, że Akcje wolne są od wszelkich wad prawnych, zabezpieczeń oraz praw i roszczeń osób trzecich oraz że mogą Akcjami 

swobodnie rozporządzać. 

§ 2 

Strony oświadczają, że niniejszym dokonują działu spadku/zniesienia współwłasności w części dotyczącej Akcji, w ten sposób, że Akcje otrzymują: 

 osoba wskazana w pkt. 1 powyżej – ……… sztuk Akcji, o numerach od ……………………… do ………………………. 

 osoba wskazana w pkt. 2 powyżej – ……… sztuk Akcji, o numerach od ……………………… do ……………..………… 

 

§ 3 
1. Z chwilą podpisania Umowy Strony wnoszą do Spółki o dokonanie rozmiany przedłożonego/nych odcinka/ów zbiorowych Akcji zgodnie  

z §2 powyżej. 
2. Po dokonaniu rozmiany odcinka akcyjnego zgodnie z treścią niniejszej umowy, Akcjonariusze złożą wnioski o wpisanie ich do księgi akcyjnej 

HUTY ŁABĘDY S.A. w celu dostosowania wpisów w powyższej księdze do postanowień Umowy. 
3. W związku z zawarciem niniejszej umowy dotyczącej akcji imiennych Spółki,  Strony Umowy zgodnie oświadczają, że nie zgłaszają i nie będą 

zgłaszać sprzeciwu wobec zamiaru dokonania zmian w księdze akcyjnej/wykreślenia ich uprawnień z księgi akcyjnej Spółki związanego 
z przeniesieniem prawa własności Akcji w sposób oznaczony w § 2 Umowy. W związku z powyższym dokonywanie powiadomienia w sprawie 
zamiaru wykreślenia z Księgi akcyjnej Spółki i wyznaczanie terminu na składanie sprzeciwu w tej sprawie, o którym mowa w art. 341 § 4 K.s.h., 
jest bezprzedmiotowe. 

§ 4 
 

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

1) ------------------------------------------------------------              2)-----------------------------------------------------------

 Podpis współwłaściciela/pełnomocnika**      Podpis współwłaściciela/pełnomocnika** 
                           

Załączniki*: 
- Dokumenty potwierdzający nabycie akcji. 
- Pełnomocnictwo/inny dokument uprawniający do reprezentowania akcjonariusza (jeśli dotyczy). 

 


