
 

 

 

UMOWA SPRZEDA�Y CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 

 

 

Zawarta w Warszawie w dniu ………………………………roku pomi�dzy: 

 

1. …………………………………………………………………………………… zamieszkałym(ł�) w 

……………………………………………….…………  przy ulicy .…………………………………… 

…………………………………………………………., PESEL …….………………………………… 

o numerze dowodu osobistego…………………………………………………………… ,  

zwanym(�) dalej „Zbywc�”, 

a 

 

2. ………………………………………………………………………………………zamieszkałym(ł�) w 

………………………………………………….……… przy ulicy……………………………………… 

…………………………………………………………., PESEL ……………………………………..... 

o numerze dowodu osobistego ………………………………………………………….. ,  

zwanym(�) dalej „Nabywc�”, 

 

zwanymi ł�cznie „Stronami”. 

 

 

§ 1 

1. Zbywca o�wiadcza, �e certyfikat(y) imienny(e) serii „B”  o numerze(ach) [………………………] 

Opera Funduszu Inwestycyjnego Zamkni�tego z siedzib� w Warszawie, wpisanego do 

rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez S�d Okr�gowy w Warszawie, VII 

Wydział Cywilny, Rejestrowy pod numerem RFi 190 (zwane dalej „Certyfikatami” lub 

w odniesieniu do poszczególnych Certyfikatów – „Certyfikatem”), stanowi(�) jego własno�� i 

mo�e nimi swobodnie dysponowa�. Zbywca o�wiadcza, �e nie s� wymagane jakiekolwiek 

zgody lub zezwolenia osób trzecich na zbycie przez niego Certyfikatu(ów) i otrzymanie kwoty 

okre�lonej w § 4.  

2. Zbywca o�wiadcza, �e Certyfikat(y) o którym(ych) mowa w ust. 1, jest(s�) wolny(e) od 

wszelkich wad prawnych i obci��e� na rzecz osób trzecich oraz nie jest(s�) przedmiotem 

jakichkolwiek praw obligacyjnych lub roszcze� osób trzecich. 

3. Zbywca o�wiadcza, �e nie istniej� �adne ustalenia czy te� przeszkody natury prawnej, 

ekonomicznej lub innej, które ograniczałyby lub uniemo�liwiały skuteczne przeniesienie 

własno�ci Certyfikatu(ów), w szczególno�ci, �e zawarcie niniejszej umowy nie sprzeciwia si� 

lub nie narusza jakichkolwiek zobowi�za� Zbywcy wobec osób trzecich lub jakichkolwiek 

decyzji administracyjnych lub orzecze� s�dowych. 



 

4. Nabywca o�wiadcza, �e nie s� wymagane jakiekolwiek zgody lub zezwolenia osób trzecich na 

nabycie przez niego Certyfikatu(ów) i zapłat� kwoty okre�lonej w § 4 niniejszej umowy. 

5. Nabywca o�wiadcza, �e nie istniej� �adne ustalenia czy te� przeszkody natury prawnej, 

ekonomicznej lub innej, które ograniczałyby lub uniemo�liwiały skuteczne nabycie własno�ci 

Certyfikatu(ów), w szczególno�ci �e zawarcie niniejszej umowy nie sprzeciwia si� lub nie 

narusza jakichkolwiek zobowi�za� Zbywcy wobec osób trzecich lub jakichkolwiek decyzji 

administracyjnych lub orzecze� s�dowych. 

 

§ 2 

Zbywca sprzedaje, a Nabywca kupuje […………….] (słownie:…………………………............................) 

Certyfikat(ów) imienny(ch) serii B o numerze(rach) [………………………………………………….…….] 

za  cen�  okre�lon� w § 3. 

 

§ 3 

Strony ustalaj�, �e cena sprzeda�y jednego Certyfikatu wynosi  [……………….…] (słownie: 

………………………………………………………………….. złotych). 

 

§ 4 

1. Ł�czna cena sprzeda�y Certyfikatów stanowi iloczyn liczby Certyfikatów podlegaj�cych 

sprzeda�y (§ 2 niniejszej umowy) oraz ceny sprzeda�y jednego Certyfikatu, okre�lonej w § 3 i 

wynosi kwot� [..........................] (słownie: …………...................................................... złotych). 

2. Ł�czn� cen� nabycia Certyfikatów, okre�lon� w ust.1 Nabywca przeka�e na rachunek 

bankowy Zbywcy nr ....................…………………………………………………....................... w 

............................................ w ci�gu [………] dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 5 

 

1. Prawa z Certyfikatu(ów) przysługuj� podmiotowi wskazanemu w ewidencji uczestników 

prowadzonej przez Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

2. Nabywca zawiadomi Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o fakcie nabycia 

Certyfikatu(ów), stosownie do postanowie� art. 18 ust. 8 Statutu Opera Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkni�tego, którego tre�� jest mu znana. 

 

§ 6 

Strony ustalaj�, �e podatek od czynno�ci cywilnoprawnych ui�ci Nabywca w terminie i wysoko�ci 

wymaganej przepisami prawa. 

 

§ 7 

1. Z zastrze�eniem § 5, Strony zobowi�zuj� si� do poufnego traktowania tre�ci niniejszej 

umowy. Zobowi�zanie to wi��e Strony bezterminowo. Ka�da ze Stron posiada prawo 

przekazywania informacji na temat tre�ci niniejszej umowy doradcom prawnym, doradcom 



 

finansowym i podatkowym, pod warunkiem zobowi�zania tych osób do zachowania tajemnicy 

co do przedmiotowych postanowie�. 

2. W przypadku zaistnienia konieczno�ci całkowitego lub cz��ciowego ujawnienia tre�ci 

niniejszej umowy na podstawie obowi�zuj�cego prawa, ka�da ze Stron obowi�zana jest o tym 

fakcie poinformowa� drug� Stron�. 

 

§ 8 

Do spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie maj� przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

 

§ 9 

Sprawy sporne Strony b�d� starały si� rozstrzyga� polubownie, a w razie niemo�no�ci doj�cia do 

porozumienia b�d� one rozstrzygni�te przez s�d powszechny wła�ciwy dla siedziby strony pozwanej. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj� zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

 

§ 11 

Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, jednym dla Zbywcy i dwóch dla 

Nabywcy. 

 

 

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

 

 


