AKCIJŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
200__ m. _____________ mėn. ____ d., Nr ____.
___________________
Mes,
____________________________, asmens kodas __________________, gyv.
____________________________ (toliau Sutartyje – „Pardavėjas“), iš vienos pusės,
ir
____________________________, asmens kodas __________________, gyv.
____________________________ (toliau Sutartyje – „Pirkėjas“), iš kitos pusės, kartu
Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį:
1. Sutarties objektas
1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja parduoti
jam nuosavybės teise priklausančias Bendrovės, nurodytos 1.2. p., paprastąsias vardines
akcijas, Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti parduodamas akcijas ir už jas
sumokėti Sutartyje numatyta tvarka ir numatyto dydžio atlyginimą.
1.2. Duomenys bendrovės, kurios akcijos parduodamos:
1.2.1. bendrovės pavadinimas: ____________________________;
1.2.2. įmonės kodas: __________________; bendrovės registracijos adresas:
________________________________________________; bendrovės įstatinis kapitalas šios
Sutarties pasirašymo metu yra ________________ (____________________________) litų,
kuris padalytas į __________ (_________________) paprastųjų vardinių akcijų, vienos
akcijos nominali vertė lygi _______ (_____________) litų.
1.3. Parduodamos akcijos:
1.3.1. parduodamų akcijų skaičius: _______ (________________________);
1.3.2. vienos akcijos nominali vertė yra ________ (___________________) litų.
1.4. Nuosavybės teisę į perkamas akcijas ir bendrovės steigimo dokumentuose bei Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas akcininko teises Pirkėjas įgyja po visiško
apmokėjimo už perkamas akcijas.
2. Sutarties kaina
2.1. Parduodamų akcijų kaina yra _______________ (__________________________) litų.
Vienos akcijos pardavimo kaina atitinkamai yra __________ (____________________) litų.
2.2. Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą Pirkėjas sumoka Pardavėjui Sutarties pasirašymo
metu.
3. Šalių pareiškimai
3.1. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad Pardavėjas turi jokiais apribojimais nesuvaržytą
nuosavybės teisę į parduodamas akcijas. Akcijos nėra įkeistos, areštuotos ar kitaip suvaržytos,
jų atžvilgiu nėra jokių draudimų, trečiųjų asmenų pretenzijų ar ginčų teismuose.
3.2. Parduodamos akcijos yra visiškai apmokėtos. Akcijos suteikia jų savininkui bendrovės
steigimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises.
3.3. Pirkėjas pareiškia, kad jis įsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo šios Sutarties

pasirašymo dienos pranešti ___________________________________ vadovui apie sudarytą
Sutartį ir ją pateikti, kad būtų padaryti atitinkami įrašai akcininkų registre arba vertybinių
popierių sąskaitose.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
4.2. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra
įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei
pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.
4.3. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju,
ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra
neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
4.5. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną egzempliorių kiekvienai
šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.
5. Šalių rekvizitai ir parašai:
PARDAVĖJAS:

_____________________
(parašas)

PIRKĖJAS:

_____________________
(parašas)

Priedas Nr. 1
200__ m._________________ mėn. _____ d.
prie Akcijų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ____, sudarytos 200___ m.________ mėn. __ d.
Priėmimo - perdavimo aktas
Šis priedas yra neatsiejama dalis Akcijų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ____, sudarytos tarp
_________________________, asmens kodas _______________________, gyv.
________________________________, (toliau – „Pardavėjas“), iš vienos pusės, ir
________________________________, asmens kodas ____________________, gyv.
_________________________________, (toliau – „Pirkėjas“), iš kitos pusės, kartu
vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“.
Šiuo dokumentu Šalys pareiškia kad:
1. Pardavėjas perduoda, o Pirkėjas priima _______________________, įmonės kodas:
___________________, registracijos adresas: ________________________________
______________________________________________________:
1.1 akcijų skaičius: ____ (_____________________________)
1.2 vienos akcijos nominali vertė yra _____ (_____________________________) litų.
Šis priedas sudarytas lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po
vieną kiekvienai Šaliai.
Šalių rekvizitai ir parašai:
PARDAVĖJAS:

_____________________
(parašas)

PIRKĖJAS:

_____________________
(parašas)

