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REGULAMIN ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI 

BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA - PO NOWELIZACJI 

§ 1. 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Regulamin – niniejszy regulamin zbywania akcji spółki Browar Wrężel Spółka Akcyjna 

2. Spółka – spółka Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS 

pod nr KRS: 0000811782, REGON: 243583660, NIP: 5532515339, kapitał zakładowy 354.083,30 zł, wpłacony 

w całości, 

3. Akcjonariusz – właściciel akcji wyemitowanych przez spółkę Browar Wrężel Spółka Akcyjna, 

4. Akcje – akcje wyemitowane przez spółkę Browar Wrężel Spółka Akcyjna, 

5. Rejestr Akcjonariuszy – rejestr prowadzony w formie elektronicznej, przez który na podstawie ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków 

papierów wartościowych 

6. Statut – statutu spółki Browar Wrężel Spółka Akcyjna z dnia 26 września 2019 r., objęty aktem notarialnym 

rep. A nr 9753/2019, sporządzonym przez notariusz Małgorzatę Pruszczyoską z Kancelarii Notarialnej w 

Żywcu, ul. Rynek 1 z późniejszymi zmianami, 

7. Organy Spółki – statutowe organy Spółki, tj. Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Rada Nadzorcza. 

§ 2. 

1. Regulamin został sporządzony na podstawie: 

a. Statutu Spółki, 

b. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

c. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

d. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, 

e. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

f. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

2. Regulamin ma charakter informacyjny i nie tworzy dodatkowych regulacji ponad postanowienia Statutu oraz 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

3. Regulamin sporządzony został na podstawie stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 marca 2021 r. 

4. Podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy Spółki jest Dom Maklerski NAVIGATOR Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, KRS: 0000274307, REGON: 140871261, NIP: 

1070006735. 
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§ 3. 

1. Akcje nie mają formy dokumentu. 

2. Akcje podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Akcjonariuszy. 

3. Akcje Spółki są zbywalne. 

4. Statut Spółki nie przewiduje ograniczeo w zbywaniu Akcji. 

5. Zbycie akcji – zarówno odpłatne (sprzedaż) jak i nieodpłatne (darowizna) nie wymaga uzyskania zgody 

organów Spółki. 

§ 4. 

1. Przeniesienie Akcji zdematerializowanej wymaga zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia Akcji. 

2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia Akcji powinna mied, co najmniej formę dokumentową. 

3. Nabycie Akcji następuje z chwilą dokonania w Rejestrze Akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę, liczbę 

oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi, nabytych akcji. 

§ 5. 

1. Wobec Spółki uważa się za Akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Rejestru Akcjonariuszy. 

2. Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy dokonuje wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy, na żądanie Spółki lub 

osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od 

dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien byd dokonany 

w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. 

3. Przed wpisem w Rejestrze Akcjonariuszy, podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy powiadamia o treści 

zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają byd wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, 

chyba, że wyraziła ona zgodę na wpis. 

4. Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyd podmiotowi prowadzącemu Rejestr Akcjonariuszy 

dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie 

Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia Akcji. 

5. Podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy bada treśd i formę dokumentów uzasadniających dokonanie 

wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów 

uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy Akcji, chyba, że poweźmie w tym względzie 

uzasadnione wątpliwości. 

6. O dokonanym wpisie podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę żądającą 

wpisu oraz spółkę. W przypadku niedokonania wpisu podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy 

niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu. 

§ 6. 

1. Sprzedaż akcji obliguje zbywcę do rozliczenia podatku dochodowego według stawki 19% oraz do złożenia 

odrębnego zeznania PIT-38. 

2. Sprzedaż akcji jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania 

stanowi wartośd rynkową akcji. Stawka PCC wynosi 1%. Podatek uiszcza nabywca. 


