REGULAMIN ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI
BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA - PRZED NOWELIZACJĄ
§ 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. 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,
6. 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. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
d. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
e. 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 do dnia 28 lutego 2021 r.
§ 3.
1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Statut Spółki nie przewiduje ograniczeo w zbywaniu Akcji.
3. Zbycie akcji – zarówno odpłatne (sprzedaż) jak i nieodpłatne (darowizna) nie wymaga uzyskania zgody
organów Spółki.

Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Zarzecze. Kapitał zakładowy:
354 083,30 zł opłacony w całości. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd
Rejonowy dla Sądu w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000811782, NIP: 5532515339, REGON: 243583660.
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§ 4.
1. Przeniesienie Akcji następuje poprzez:
1) Pisemne oświadczenie na dokumencie Akcji lub
2) Pisemne oświadczenie w osobnym dokumencie – w szczególności poprzez pisemną umowę zbycia Akcji.
2. Przeniesienie Akcji dla swojej skuteczności wymaga przeniesienia posiadania Akcji poprzez ich wydanie
nabywcy.
§ 5.
1. Wobec spółki uważa się za Akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej.
2. Nabywca Akcji powinien niezwłocznie zgłosid zarządowi Spółki fakt dokonania na jego rzecz rozporządzenia
Akcjami z równoczesnym żądaniem dokonania stosownego wpisu w księdze akcyjnej Spółki o przeniesieniu
Akcji.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 są obowiązane przedłożyd Spółce dokumenty uzasadniające dokonanie
wpisu. Zarząd nie ma obowiązku badania prawdziwości podpisów zbywcy Akcji.
4. W przypadku nabycia Akcji w drodze sukcesji generalnej, zarząd dokonuje wpisu w księdze akcyjnej na
wniosek osoby uprawnionej.
5. Przed dokonaniem zmian w księdze akcyjnej zarząd powiadamia o swoim zamiarze osoby zainteresowane,
wyznaczając im co najmniej dwutygodniowy termin dla zgłoszenia sprzeciwu. Zgłoszenie pisemnego
sprzeciwu w tym terminie powoduje wstrzymanie zmiany wpisu. Osobami zainteresowanymi są osoby,
których uprawnienia wpisane w księdze akcyjnej mają zostad wykreślone lub obciążone przez wpis
ograniczonego prawa rzeczowego.
6. Każdy Akcjonariusz może przeglądad księgę akcyjną i żądad odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
7. Księga akcyjna może byd prowadzona w formie zapisu elektronicznego.
§ 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.
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