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با عنایت بھ مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و ھمچنین ماده 103 قانون تجارت، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سالمت طرفین
قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و ھمچنین علم و آگاھی طرفین قرارداد بھ مفاد مندرج در آن بھ منظور

فروش و انتقال سھام استارتاپ، تنظیم می گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ......... بھ مدیریت/ نمایندگی ...... بھ شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... بھ نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره ھمراه ....... بھ عنوان
سھامدار/انتقال دھنده سھام می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ......... بھ مدیریت/ نمایندگی ...... بھ شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... بھ نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره ھمراه ....... بھ عنوان
خریدار/ انتقال گیرنده می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش سھام اعم از عادی و ممتازه مجموعاً بھ تعداد .... سھم معادل ....درصد از مجموع سھام استارتاپ با مجوز جلسھ ھیئت
مؤسس بھ تاریخ .../..../.... می باشد.

تبصره یک: ارزش واقعی ھر یک سھم عادی در تاریخ انعقاد این قرارداد بھ مبلغ ..... لایر می باشد.

تبصره دو: ارزش واقعی ھر یک سھم ممتازه در تاریخ انعقاد این قرارداد بھ مبلغ ..... لایر می باشد.

تبصره سھ: بھ ھنگام انتقال سھام، کلیھ ھزینھ ھای جاریھ و کسورات قانونی، اعم از مالیات، عوارض و .... از مجموع مبالغ سھام کسر خواھد شد.

ماده سوم: مبلغ قرارداد

ً الف- مجموع مبالغ انتقال سھام بدون کسر کسورات و ھزینھ ھای جاریھ انتقال بھ ارزش ..... لایر می باشد کھ پس از کسر مبالغ مندرج در بند ب این ماده، مجموعا
بھ ارزش .... لایر تعیین می گردد.

ب- مجموع کسورات و ھزینھ ھای جاریھ در تاریخ انتقال آن با عنایت بھ تعداد سھام، مجموعاً .... لایر محاسبھ می گردد.

ماده چھارم: شرایط پرداخت                                                                          

الف- در تاریخ انعقاد قرارداد حاضر، مبلغ ..... لایر کھ .... درصد از مجموع مبلغ مندرج در بند الف ماده 3 می باشد، بھ حساب فروشنده سھام(انتقال دھنده)
کارسازی می گردد.

ب- ھمزمان با دریافت مفاصاحساب نقل و انتقال سھام از اداره امور مالیاتی و پرداخت کلیھ ھزینھ ھای جاریھ و کسورات قانونی، مابقی مبلغ قرارداد بھ ارزش
..... لایر کھ .....درصد از مجموع مبلغ مندرج در بند الف ماده می باشد، بھ حساب فروشنده سھام(انتقال دھنده) کارسازی می گردد.

ماده پنجم: تعھدات انتقال دھنده

1- انتقال دھنده متعھد می گردد بھ موجب این قرارداد کلیھ حقوق و اختیارات قانونی خویش را کھ بھ موجب تعداد سھامی کھ رد اختیار داشتھ، کامالً بھ سھامدار
جدید منتقل نماید و بھ موجب اطالعیھ ای، ھیئت سھامداران را مطلع نماید؛

2- پس از تحقق بند ب ماده 4، در صورتی کھ انتقال دھنده زمان کافی بھ منظور پیگیری امور اداری انتقال سھام را در اختیار نداشتھ باشد، ملزم است اقدام بھ
اعطای وکالت رسمی بالعزل با محوریت موضوع قرارداد بھ انتقال گیرنده دھد. کھ این وکالتنامھ مشمول ھر گونھ عمل حقوقی و بانکی و ھر نوع معاملھ در

محوریت موضوع قرارداد و ... می شود. ھزینھ وکالتنامھ اعطایی بر عھده فروشنده سھام می باشد؛

3- فروشنده سھام ملزم است ھر گونھ اطالعات و داده ھایی کھ در ارتباط با روند فعالیت در قالب سھامدار استارتاپ ضرورت دارد در اختیار سھامدار جدید قرار
گیرد، بھ ایشان انتقال دھد. اطالعاتی از قبیل دیون حال و مؤجل استارتاپ، مشتریان استارتاپ، چگونگی تصمیم گیری در مجامع و .... . مسئولیت صحت

اطالعات بر عھده فروشنده می باشد؛

4- ھمانطور کھ در تبصره 3 ماده 2 مقرر شد، کلیھ ھزینھ ھای جاریھ اعم از مالیات نقل و انتقال سھام، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و .... تا تاریخ انعقاد
قرارداد حاضر بر عھده فروشنده می باشد؛

5- فروشنده در فرآیند انتقال سھام تا انتقال قطعی آن بھ انتقال گیرنده، در صورتی کھ در مجامع تصمیم گیری مشارکت می کند، ملزم است صرفھ و صالح سھامدار
جدید را لحاظ نماید و از پذیرش تعھدات، دیون و .... کھ متوجھ سھامدار جدید خواھد بود، خودداری نماید؛

6- مسئولیت ھر گونھ اقدامات و اختیاراتی کھ پیش از انعقاد این قرارداد و انتقال قطعی سھام بھ نام خریدار تحقق یابد، متوجھ شخص فروشنده خواھد بود و خریدار
از این بابت ھیچ گونھ مسئولیتی نخواھد داشت.

ماده ششم: تعھدات انتقال گیرنده

1- انتقال گیرنده متعھد می گردد بھ موجب مواد 3 و 4، کلیھ مبالغ مقرر شده را در زمان ھای مقرر بھ حساب فروشنده سھام کارسازی نماید؛



10/23/2020 نمونھ قرارداد خرید - فروش سھام استارتاپ

https://www.solh.ir/contract/739 2/2

2- انتقال گیرنده متعھد می گردد مادامی کھ انتقال قطعی سھام تحقق می یابد و ایشان بعنوان سھامدار جدید استارتاپ ملزم بھ رعایت اصل محرمانگی و عدم افشای
اطالعات می باشد و ھر گونھ کوتاھی و بی مباالتی از این ناحیھ کھ موجب خسارت و زیان بھ استارتاپ شود، مسئول جبران خسارت خواھد بود؛

3- انتقال گیرنده متعھد می گردد در صورت اعطای وکالت کاری از سوی فروشنده بھ ایشان در جھت پیگیری و تسریع روند انتقال قطعی سھام، حسن امانتداری را
رعایت نماید و از تعھدات و اختیارات مندرج در وکالتنامھ سوء استفاده نکند.

ماده ھفتم: جبران خسارت

طرفین نسبت بھ این قرارداد تعھد می نماید کھ کلیھ خسارت و زیان ھایی را کھ بھ موجب عدم رعایت مفاد این قرارداد، متوجھ یکی از طرفین شود، بھ ھر نحوی
جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عھده کارشناس مالی مرضی طرفین بوده و ایشان ھر مبلغی را نسبت بھ جبران خسارت وارده تعیین نماید، دیگری حق
اعتراض بھ آن نخواھد داشت. البتھ جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعھدات پذیرفتھ شده مندرج در این قرارداد، مبلغ ........

لایر از بابت وجھ التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده ھشتم: اختالفات ناشی از قرارداد

کلیھ اختالفات، نسبت بھ مفاد مندرج در این قرارداد یا اختالفات آتی نسبت بھ ارتکاب نقض تعھدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تالش می شود از
طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی کھ پس از مدت ...... روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشھ ھمچنان
ادامھ داشتھ باشد، اختالف بھ منظور حل و فصل بھ مراجع قضایی احالھ می گردد. البتھ داوری حرفھ ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جملھ مرکز داوری

اتاق بازرگانی یا کانون وکالی مرکز برای حل و فصل اختالف و حکمیت پیشنھاد می شود.

ماده نھم: فورس ماژور

در صورتی کھ برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد کھ ادامھ ھمکاری در جھت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن
سازد، ایشان می تواند با پرداخت خسارت و زیان ھای تحمیل شده بھ طرف دیگر قرارداد از ادامھ ھمکاری انصراف دھد.

ماده دھم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در .... نسخھ و ده ماده با اعتبار واحد ھر نسخھ تنظیم شده و برای طرفین آن الزم االجراست.

امضاء و اثرانگشت انتقال دھنده/ یا نماینده قانونی ایشان

 امضاء و اثرانگشت انتقال گیرنده/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شھود


