
Договір опціону  

про продаж корпоративних прав та акцій 

 

м. Київ 

 "__" ______ 202_ р. 

 

Фізична особа – громадянин України ________________________ паспорт серії __ № 

________, виданий __________________________________ року, зареєстрований за 

адресою: Україна, місто ____________________________, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 

___________________ (надалі іменований – „Сторона 1”) 

та Фізична особа – громадянин України ________________________ паспорт серії __ № 

________, виданий __________________________________ року, зареєстрований за 

адресою: Україна, місто ____________________________, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 

___________________ (надалі іменований – «Сторона 2»), далі за текстом разом можуть 

іменуватися “Сторони”, кожний окремо “Сторона” ), уклали цей договір про наступне: 

Визначення термінів в даному договорі: 

 Опціон – пріоритетне  право викупу цінних паперів; (або корпоративні права ТОВ 

«__________) 

 Цінні папери – прості іменні акції ПрАт «_______».  

 Премія – сума грошових коштів, що має бути сплачена за договором купівлі-

продажу цінних паперів. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. Сторона 1 зобов'язується продати Стороні 2, а Сторона 2 має безумовне право 

викупити у Сторони 1 опціон з наступними характеристиками: 

 Вартість опціону 100 гривень; 

 Предмет викупу за опціоном: прості іменні акції ПрАт «_______» 

 Емітент цінних паперів: ПрАт «_________», код ЄДРПОУ __________; 

 Кількість цінних паперів, за опціоном: _________ (_______________) шт.; 

 Термін дії опціону: 10 років з дати підписання даного Договору. 

 Вартість премії за одиницю: _________________________________________ 

(__________________________________________________) гривень за штуку; 

 Загальна сума премії: 1000 (одна тисяча) гривень. 

1.2. Протягом терміну дії опціону Сторона 2 має право в будь-який момент на свій 

власний розсуд придбати у Сторони 1 право укладення Договору купівлі-продажу цінних 

паперів, визначених нижче у п. 1.2 і укласти Договір купівлі-продажу цінних паперів, 

визначених у п. 1.2 даного Договору, а Сторона 1  зобов'язується продати Стороні 2 право 

укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів, визначених у п. 1.2 даного Договору 

і укласти Договір купівлі-продажу цінних паперів, визначених у п. 1.2 даного Договору. 

2. ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ОПЦІОНОМ. 

2.1. Протягом строку викупу опціону, але не пізніше ніж за місяць з моменту його 

закінчення, Сторона 2 зобов’язана направити Стороні 1 письмове повідомлення про 

укладення договору купівлі – продажу цінних паперів, на які було видано опціон на 

умовах та в порядку передбаченому цим договором. 
 


