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UMOWA DAROWIZNY AKCJI IMIENNYCH  

Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A.  

z siedzibą w Konieczkach 

 

Zawarta w dniu ........................     w ........................................................................................... 

pomiędzy: .................................................................................................................................... 

zamieszkałym(ą) w ...................................................................................................................... 

legitymującym (ą) się dowodem osobistym nr ..........................................................................., 

PESEL ..................................., zwanym(ą) dalej „Darczyńcą”, 

a      

............................................................................................................................…………….…. 

zamieszkałym(ą) w …………….................................................................................................. 

legitymującym(ą) się dowodem osobistym nr ............................................................................,  

PESEL ..................................., zwanym(ą) dalej „Obdarowanym” o następującej treści:  

 

§1 

Przedmiotem umowy darowizny są akcje Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” 

S.A. z siedzibą w Konieczkach, wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 

0000049087. 

§2 

Darczyńca oświadcza, że: 

1) jest właścicielem …………………………… (słownie: ………………………………) 

akcji imiennych serii ……………… od numeru ……………………………………….. 

do numeru …………………………. o wartości nominalnej ……………….. (słownie: 

…………………………………………) każda w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo 

Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach, 

2) akcje nie są obciążone zastawem, użytkowaniem ani żadnym innym prawem lub 

obowiązkiem, 

3) uzyskał pisemną zgodę Zarządu PSO „MASKPOL” S.A. na zbycie akcji, która stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 

§3 

Darczyńca daruje, a Obdarowany przyjmuje akcje PSO „MASKPOL” S.A. opisane w §2  

w ilości ………….  (słownie: ……………………………….………………………………) 

serii …… od numeru ………………………….. do numeru 

……………………………………… o wartości …………...…………………………………. 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….). 
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§4 

1) Darczyńca oświadcza, że jest ………………………………………. Obdarowanego  

i że jest to ……………………………………… darowizna, którą na jego rzecz czyni. 

2) Obdarowany zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów związanych  

z niniejszą darowizną. 

3) Darczyńca oświadcza, że wyraża zgodę na wpis do rejestru akcjonariuszy 

Obdarowanego, a Obdarowany niezwłocznie po podpisaniu umowy zawiadomi Biuro 

Maklerskie PKO Banku Polskiego o dokonanej darowiźnie w celu wpisania do rejestru 

akcjonariuszy. 

4) Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron 

umowy i dla Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. 

5) Obdarowany przyjmuje do wiadomości, że w związku procedurą nabycia akcji 

administratorem jego danych osobowych jest PSO „MASKPOL” S.A. z siedzibą w 

Konieczkach, który przetwarza jego dane osobowe w celu wyrażenia zgody na nabycie 

akcji, a po zawarciu umowy darowizny w celu realizacji praw i obowiązków 

akcjonariusza wynikających z nabytych akcji. Pełna treść informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych znajduje na stronie internetowej: https://www.maskpol.com.pl/ w 

zakładce: „O firmie – komunikacja z akcjonariuszami”. W przypadku pytań 

dotyczących ochrony danych osobowych Obdarowany może kontaktować się z 

wyznaczonym przez PSO „MASKPOL” S.A. Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e – mail: iod@maskpol.com.pl.  

 

Załącznik: 

1) Pisemna zgoda Zarządu PSO „MASKPOL” S.A.  

 

 

 

 

             DARCZYŃCA:                                   OBDAROWANY: 

      

             .............................................                                           .................................................... 

 

 

 

 

 

 

https://www.maskpol.com.pl/
mailto:iod@maskpol.com.pl

