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zadanie z zakresu prawa gospodarczego

Pouczenie:
1.

Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.
a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje
numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej
rozwiązanie zadania.
b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego,
zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji
do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem
(numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy
pisemnej).

2.

Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie
zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym
imieniem i nazwiskiem.

3.

Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa
administracyjnego) wynosi 480 minut.

4.

Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 3 ponumerowanych
stronach (łącznie ze stroną tytułową oraz informacją dla zdającego). W razie braku
którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję
Egzaminacyjną.
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Informacja dla zdającego

1.

Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić na zlecenie Adama Nowaka
umowę sprzedaży udziałów w „Trans-port” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
uwzględniającą założenia ujęte w zadaniu.

2.

Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych do
uzupełnienia stanu faktycznego, jednak bez zmiany podanych w zadaniu założeń.

3.

Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez
zdającego.

4.

Nie jest konieczne sporządzanie załączników do umowy.

5.

Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową, przy czym
zakłada się, że podpisy te zostały notarialnie poświadczone.

6.

Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta o stan prawny obowiązujący w
dniu egzaminu.

7.
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Zadanie zostało wydrukowane dwustronnie.
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„Cargo” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jest właścicielem 250 udziałów o wartości
nominalnej 150 zł każdy w „Trans - port” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, które zamierza zbyć Adamowi Nowakowi, członkowi swego
zarządu, za cenę 150.000 zł. Zarząd spółki „Cargo” jest trzyosobowy.

1.

W „Trans - port” spółce z o.o. jest jeszcze dwóch innych wspólników. Zgodnie
z umową spółki „Trans - port”, zbycie udziałów wymaga zgody spółki, a wspólnikom
tej spółki przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zbywanych udziałów.

2.

„Cargo” spółka akcyjna uzyskała zgodę „Trans – port” spółki z o.o. na zbycie
udziałów. Nie upłynął termin do złożenia oświadczeń przez pozostałych wspólników
o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

3.

Adam Nowak jest żonaty i nabywa udziały ze środków pochodzących z majątku
wspólnego, a strony umowy postanawiają, że „Cargo” spółka akcyjna będzie mogła
żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków Nowak.

4.

W celu zabezpieczenia wierzytelności „Cargo” spółki akcyjnej z tytułu zapłaty ceny,
Adam Nowak ustanawia w umowie sprzedaży prawo zastawu na rzeczy ruchomej.
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