
„ 

ANEKS Nr 1 

zawarty w Krośnie dnia 24 października 2013 roku 

do Umowy Sprzedaży Akcji 

spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna 

zawartej w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Krośnie 

pomiędzy: 

Powiatem Krośnieńskim z siedzibą w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 1, 38 - 400 Krosno, 

zwanym dalej „Sprzedającym", reprezentowanym przez Jana Juszczaka - Starostę Powiatu 

Krośnieńskiego. 

a 

FK PARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Tagore'a 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000145606, reprezentowaną przez pana Krzysztofa Łogiewę, Prezesa Zarządu, 

uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawioną informacja odpowiadającą 

odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do Aneksu zwaną dalej „Kupującym" 

Każda z osób wymienionych powyżej zwana jest dalej także 11 Stroną", a obie razem 

11Stronami". 

Z uwagi na to, że: 

1. Strony w dniu 27 sierpnia 2013 roku zawarły umowę sprzedaży 399 500 (słownie: 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii ,,A" o 

numerach od nr 000000001 do nr 000399500, o wartości nominalnej 10,00 (słownie: 

dziesięć) złotych każda spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Krośnie S.A. z siedzibą w Iwoniczu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Xll Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109969 (11 Umowa 

Sprzedaży Akcji"); (!;/ 



2. Na mocy § 2 ust. 5 Umowy Sprzedaży Akcji Strony postanowiły, że zabezpieczeniem 

zapłaty rat ceny sprzedaży oraz odsetek od nich, będzie przedłożona przez Kupującego, 

w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży Akcji, gwarancja 

bankowa zapłaty tych kolejnych rat ceny sprzedaży oraz odsetek lub inne 

zabezpieczenie zapłaty kolejnych rat ceny sprzedaży oraz odsetek. 

Strony zgodnie postanawiają, co następuje : 

§ 1. 

1. Wszelkie definicje użyte w niniejszym Aneksie, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie 

nadane tym definicjom w Umowie Sprzedaży Akcji. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega § 2 ust. 5 Umowy Sprzedaży Akcji w ten 

sposób, że zostaje on w całości uchylony i nadane mu zostanie nowe, następujące 

brzmienie: 

„ 5. Celem zabezpieczenia zapłaty Kolejnych Rat Ceny Sprzedaży oraz odsetek, o 

których mowa w ust. 4 powyżej, Kupujący w terminie 60 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy wpłaci na rachunek bankowy Sprzedającego równowartość Drugiej 

Raty Ceny Sprzedaży oraz równowartość Trzeciej Raty Ceny Sprzedaży („Depozyt"). 

W dniu wymagalności Drugiej Raty Ceny Sprzedaży, Kupujący wpłaci na rachunek 

bankowy Sprzedającego, o którym mowa powyżej, równowartość Czwartej Raty 

Ceny Sprzedaży." 

3. Strony postanawiają, że obecny§ 2 ust. 6 Umowy Sprzedaży Akcji otrzymuje numer „11", 

natomiast po ust. 5 Umowy Sprzedaży Akcji , który zmieniony został na podstawie ust. 2 

Aneksu powyżej, dodaje się kolejne ust. 6 - 10, o następującym brzmieniu: 

„6. Obowiązek wpłaty równowartości Czwartej Raty Ceny Sprzedaży nastąpi, o ile na 

moment wpłaty nie zostanie ogłoszona upadłość Spółki. Ponadto, jeżeli doszłoby, 

przed zapłatą którejkolwiek z Kolejnych Rat Ceny Sprzedaży, do ogłoszenia upadłości 

Spółki, Sprzedający zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu całości Depozytu 

wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 8 poniżej. 

7. Sprzedający uprawniony jest do zaspokojenia swoich wymagalnych wierzytelności 

wynikających ze zobowiązania Kupującego do zapłaty Kolejnych Rat Ceny Zakupu, o 

których mowa w § 2 ust. 2 Umowy oraz odsetek o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy 

z Depozytu. 



8. Przedmiotem zabezpieczenia roszczeń Sprzedającego z tytułu obowiązku zapłaty 

Kolejnych Rat Ceny Sprzedaży oraz odsetek jest kwota Depozytu umieszczona na 

rachunku bankowym Sprzedającego i odsetek od tego Depozytu. Sprzedający nie jest 

uprawniony do pobierania jakichkolwiek pożytków z tego Depozytu. Wszelkie odsetki 

uzyskane z Depozytu, po potrąceniu odsetek o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy 

Sprzedający zobowiązuje się przekazać na rachunek bankowy wskazany przez 

Kupującego odpowiednio w dniu wymagalności każdej z Kolejnych Rat Ceny 

Sprzedaży. 

9. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, Sprzedający 

zobowiązuje się na każde żądanie Kupującego, przedłożyć mu wyciąg z rachunku 

bankowego na którym znajduje się Depozyt. 

10. W przypadku, w którym Sprzedający użyje Depozytu dla jakiegokolwiek innego 

celu niż określony w niniejszej Umowie lub też w terminie wcześniejszym niż wskazany 

w Umowie zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w 

wysokości złożonego Depozytu. 

3. Wszelkie inne postanowienia Umowy Sprzedaży Akcji pozostają niezmienione. 

§2. 

1. Aneks podlega prawu polskiemu i jego postanowienia będą interpretowane zgodnie z 

nim. 

2. Wszelkie zmiany Aneksu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Aneks został sporządzony w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

Podpisy Stron: 

Sprzedający: 

S Tfjyf f!Jp TA 
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POWIAT KROSN!ENSRJ 
3 8 - 400 KROSN O 
ul. Bieszczadzka 1 

Kupujący: 

FK Partner Sp. :r: o.o. 
ul. Tagore'a 3, 02-647 Warszawa 

NIP 676-22-31-149 
Regon 356678634 
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