UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI IMIENNYCH
zwana dalej Umową, zawarta drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego
beesfund.com, zwanego dalej Serwisem, na zasadach przewidzianych regulaminem Serwisu,
pomiędzy użytkownikiem Serwisu, zwanym dalej Kupującym,
a
BEESFUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 9 lok. 10, 00-586
Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422709, posiadającą NIP:
7010343923, REGON: 146154951, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 złotych, w
tym opłacone 25.000 zł, zwaną dalej Sprzedawcą.
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§1
Sprzedawca oświadcza, że prowadzi w Serwisie projekt, zwany dalej Projektem,
polegający na sprzedaży w ofercie publicznej nie wymagającej na podstawie art. 7 ust. 3
pkt 4 oraz art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych publikacji prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego
5.000 (pięć tysięcy) imiennych akcji własnych serii A o numerach od 047.001 do 052.000
o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za cenę 10 zł (dziesięć złotych) za
każdą akcje.
Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Serwisu, zwanym dalej
Regulaminem, w którym zostały określone zasady prowadzenia Projektu oraz związane
z nimi zasady zawarcia Umowy, w tym w szczególności jej wejścia w życie. Kupujący
wyraża zgodę na brzmienie tych zasad i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Regulamin jest dostępny na stronie www.beesfund.com.
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze statutem Sprzedawcy – spółki Beesfund S.A.,
dostępnym na stronie www.beesfund.com.

§2
Sprzedawca oświadcza, że:
1) akcje są wolne od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osób trzecich oraz
wszelkich wad prawnych;
2) zbycie akcji nie jest uzależnione od zgody jakiekolwiek organu Sprzedawcy, a żadnemu z
akcjonariuszy Sprzedawcy nie przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji;
3) w stosunku do akcji nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, a w
szczególności egzekucja sądowa ani administracyjna;
4) w stosunku do akcji nie toczy się żadne postępowanie sądowe mogące mieć wpływ na
skutki Umowy,
5) nie istnieją żadne uchwały akcjonariuszy Sprzedawcy, które mogą wpływać na prawa
Kupującego związane z akcjami,
6) akcje zostały w pełni opłacone, a następnie nabyte przez Sprzedawcę w drodze
darowizny od akcjonariuszy.
§3
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Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje pakiet 10 (dziesięciu) imiennych akcji
własnych serii A, zwanych dalej akcjami.
Sprzedawca sprzedaje akcje za cenę 10 (dziesięciu złotych) za jedną akcję, czyli za
łączną cenę 100 zł (sto złotych), a Kupujący zobowiązuje się tę cenę zapłacić.
§4
Umowa zostaje zawarta z chwilą zapłaty ceny przez Kupującego.
Umowa wejdzie w życie pod warunkiem, że łączna cena akcji sprzedanych w ramach
Projektu wyniesie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), a zatem wszystkie akcje
wystawione na sprzedaż w ramach Projektu znajdą nabywców, o czym Kupujący
zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Sprzedawcę.
W razie niespełnienia się warunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Umowa rozwiązuje
się z chwilą zakończenia sprzedaży w ramach Projektu. Rozwiązanie Umowy w trybie
określonym niniejszym ustępem nie wymaga do swojej skuteczności żadnego
dodatkowego oświadczenia Stron.
W przypadku określonym w ust. 3 powyżej, Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę na
zasadach określonych w Regulaminie. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego
została zapłacona cena.
§5
Wejście w życie Umowy oznacza zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia własności
akcji na Kupującego.
Przejście własności akcji na Kupującego nastąpi wraz z wydaniem dokumentów akcji.
Wydanie dokumentów akcji nastąpi w terminie 60 dni od daty wejścia w życie Umowy.
Dokumenty akcji zostaną wysłane listem poleconym na adres Kupującego podany przez
Kupującego w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w Serwisie.
Sprzedający ujawni nabycie akcji przez Kupującego w księdze akcyjnej Sprzedawcy, bez
dodatkowego wniosku Kupującego, zgodnie z art. 341 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
§6
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek
handlowych oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechnych właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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