CONTRACT DE CESIUNE ACŢIUNI
Nr. ………. din data de ……..….
I. Părţile contractante:
Art. 1. ........................................., domiciliat în loc. ....................., Str. ......................, nr.
.................., jud. ............................., identificat prin C.I. seria .... nr. ......................, eliberată de
................... la data de ......................, având CNP ............................., în calitate de Cedent
(Vânzător)
şi
........................................., domiciliat în loc. ....................., Str. ......................, nr. ..................,
jud. ............................., identificat prin C.I. seria .... nr. ......................, eliberată de ................... la
data de ......................, având CNP ............................., în calitate de Cesionar (Cumpărător),
am convenit încheierea prezentului contract de cesiune acţiuni, cu respectarea următoarelor
clauze:
II. Obiectul contractului:
Art. 2. Obiectul contractului il constituie transmiterea dreptului de proprietate de către Cedent
către Cesionar asupra unui numar de ..................... actiuni nominative, emise în formă
dematerializata, libere de orice sarcini, fiecare actiune avand o valoare nominala de .......... lei,
deţinute la societatea ....................... S.A., cu sediul in ...................., str. .........................., nr.
..........., jud. ............, inregistrata la O.R.C. sub J....................., C.U.I. ...........................
III. Transferul proprietăţii acţiunilor
Art. 3. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor, împreuna cu toate drepturile societare aferente
acestora, se transferă către Cesionar la data încheierii prezentului contract de cesiune // la data
achitării integrale a preţului prevăzut în prezentul contract de cesiune // la data
înscrierii/înregistrării în registrul acţionarilor a cesiunii în baza prezentului contract.
IV. Preţul
Art. 4. Pretul convenit de parti pentru 1 (una) acţiune este de ............. lei, astfel că pentru
numărul de .................... acţiuni este de ........................ lei.
V. Modalitatea de plată
Art. 5. Cumpărătorul se obligă să plătească preţul prevăzut la Art. 4 din prezentul contract de
cesiune la data semnării prezentului contract de cesiune // în termen de ............ zile de la data
semnării prezentului contract de cesiune prin virament bancar, în contul Cedentului care este
următorul ............................................... // în numerar.
Art. 6. // Subscrisele părţi contractante declarăm că preţul de vânzare menţionat în acest act a fost
plătit integral azi, data semnării prezentului contract de cesiune.
VI. Drepturi şi obligaţii
Art. 7. Fiecare parte declară că se obligă să predea celeilalte părţi orice înscrisuri pe care le
deţine şi sunt necesare evidenţierii / înregistrării în registrul acţionarilor a cesiunii, să se prezinte
şi să semneze ori să-şi desemneze un mandatar pentru a semna oriunde va fi necesar si ori de cate
ori ar fi necesar cereri / alte documente pentru a asigura înregistrarea în registrul acţionarilor a
dreptului de proprietate în favoarea noului proprietar al acţiunilor, transferul efectiv al
proprietăţii şi a drepturilor societare, sau exercitarea efectivă a drepturilor decurgând din
deţinerea acţiunilor sau, în general, executarea prezentului contract de cesiune în vederea
atingerii scopului convenit.
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Art. 8. Fiecare parte semnatară declară şi garantează că anterior semnării prezentului contract de
cesiune, nu şi-a asumat faţă de vreun terţ nici o obligaţie care ar putea împiedica ori întârzia
executarea prezentului contract de cesiune.
Art. 9. Părţile se obligă reciproc ca, în orice situaţie în care vreuna din prevederile prezentului
contract ar fi afectată de o cauză de invaliditate ori ineficacitate ori inopozabilitate, să negocieze
cu bună credinţă completarea contractului cu clauze valide ori, după caz, eficace şi / sau
opozabile, astfel încât să fie asigurată finalitatea transferului de proprietate şi a drepturilor
societare ataşate acţiunilor cesionate.
Art. 10. Cesionarul este de acord că nici o înregistrare nu va putea fi facutã în baza prezentului
contract de cesiune în registrul actionarilor societãţii emitente decât dupã plata integralã a
preţului.// Este obligaţia Cedentului să achite impozitul ce rezultă din transferul titlurilor de
valoare şi să facă demersurile prevăzute de legislaţia fiscală în vederea declarării câştigurilor sau
pierderilor ce rezultă din transferul titlurilor de valoare.
Art. 11. Cedentul se obligă sa achite impozitul ce rezultă din cesiunea obiect al prezentului
contract de cesiune. // Cedentul declară că în urma cesiunii ce face obiectul prezentului contract
rezultă pierdere // nu a rezultat câştig din transferul acestor titluri.
VII. Rezolutiunea contractului. Nulitãti.
Art. 12. Dacã Cesionarul nu achitã integral pretul prevãzut la oricare din termenele prevãzute de
prezentul contract, prezentul contract se considerã rezolutionat de plin drept, fãrã a fi necesarã
vreo formalitate sau interventia justitiei.
Art. 13. Dacã o clauzã a acestui contract ar fi declaratã nulã, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de aceastã nulitate.
VIII. Litigii
Art. 14. Părţile convin ca litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract
de cesiune să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.
IX. Notificari si Comunicari.
Art. 15. Notificarile si comunicarile de orice fel dintre parti se vor face prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire la adresele partilor mentionate in prezentul contract de
cesiune. Fiecare parte poate primi corespondenta la o alta adresa, dupa informarea în scris a
celeilalte parti asupra noii adrese.
X. Alte clauze
Art. 16. Prezentul contract are valoare de cesiune de actiuni si se înregistreazã în registrul
actionarilor al emitentului, prin grija Cesionarului, în termen de …….. zile de la data semnării
prezentului contract de cesiune // de la data achitãrii integrale a preţului stabilit în prezentul
contract de cesiune.
Art. 17. Inregistrarea în registrul acţionarilor se va opera in baza prezentului contract de cesiune
numai însoţit de documentele (chitantã, ordin de platã, foaie de vãrsãmânt, declaraţia părţilor că
preţul a fost achitat integral) care atestã plata integralã a preţului, pentru cazul în care transferul
dreptului de proprietate asupra acţiunilor se realizează la data achitării integrale a preţului
prevăzut în prezentul contract de cesiune.
Art. 18. Prezentul contract poate fi modificat sau completat numai prin acordul scris al pãrtilor
contractante.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............................., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, şi unul pentru societatea de registru independent a societăţii .............................
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Semnarea prezentului document reprezintă, de asemenea, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislației
aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
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Copiile vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de către solicitant prin semnătură olografă.
Cererea împreună cu documentele anexate, pot fi transmise la adresa sediului Registrului Miorița S.A. sau prin intermediul poștei electronice.
Prin alegerea modalității de transmitere a documentelor către Registrul Miorița S.A. prin poșta electronică, solicitantul își asumă riscurile legate
de comunicarea electronică de informații interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea datelor etc.) exonerând astfel
Registrul Miorița S.A. de orice răspundere cu privire cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operațional.
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Cedent

Cesionar
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