SOZIETATE ZIBIL HITZARMENA

K o n t r a t u g i l e a k:

aaaa AAAA AAAA

bbbb BBBB BBBB

Bilbon, 1996ko maiatzaren 15ean

Bilbon, mila bederatziehun eta laurogeita hamaseiko maiatzaren hamabostean

BILDU DIRA

Alde batetik, aaaa AAAA AAAA jauna, adinez nagusia, 00.000.000 NAN zenbakiduna
eta bizilekua Bilbon duena, Kale Nagusia, 6.

Eta bestetik, bbbb BBBB BBBB, adinez nagusia, 00.000.000 NAN zenbakiduna eta
bizilekua Deustun duena, Erdikokale, 5.

ESKUHARTU DUTE

Bi alderdiek beren izen eta eskubidean, eta honako hitzarmen hau burutzeko
beharrezko gaitasun zibila elkarri aitortuz

ADIERAZI DUTE

Hurrengo hitzarkinean aipatzen den negozioa helburutzat duen Sozietate Zibila eratzea
bi alderdiei interesatuz, hitzarmen hau izenpetzean bat datozela, eta honetarako erabaki dituzte
elkar lotuko dituzten hurrengo

HITZARKINAK

Lehena

ERAKETA ETA HELBURUA.- Honako hitzarmen honen sinadurarekin batera bi
kontratugileek izaera pribatua duen Sozietate Zibila eratzen dute, .............................. zerbitzu
prestazioa helburutzat duena.

Sozietate helbidea Bilboko Agirre Lehendakari kaleko 8an kokatzen da.

Mugarik gabeko eperako eratzen da Sozietatea.

Bigarrena

EKARPENAK.- Bi alderdiek ........ euroko (00.000) kopuru bana dakarte. Ekarpen hauek
diruz egin dute, gaurko dataz, beren sarrera Sozietatearen Kutxan, ordainketa agiritzat honako
honek balio duela.

Halaber bi bazkideek negozioaren jarduera onerako beharrezkoak izango diren
ekarpenak egitera eta negozioak eskatzen dituen zerbitzu eta antolapideak hobetzera eta
egokitzera behartuta daude.

Hirugarrena

ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK.- Irabaziak eta, bere kasuan, galerak, alderdien
ekarpenen arabera banatuko dira, bakoitzari dagozkionak hauexek dira:

aaaa AAAA AAAA negozioaren EHUNEKO BERROGEITA HAMAR (%50) batekin
eskuhartzen du, eta

bbbb BBBB BBBB gainerako beste EHUNEKO BERROGEITA HAMARrarekin (%50)
egiten du.

Laugarrena

Alde bakoitzak ardura desberdinak izango ditu. aaaa AAAA AAAA honako funtzioak
beteko ditu:

a) ...
b) ...
c) ...

Eta beste alderdiak, bbbb BBBB BBBB, honakoak:

a) ...
b) ...
c) ...

Bosgarrena

Burutu beharko diren hobekuntzak bi alderdiek aho batez erabakiko dituzte eta
Sozietatea kitatzerakoan edo hitzarmen hau baliogabetzerakoan egindako ekarpenen arabera
banatuko dira. Halere hobekuntza egiterakoan bazkideek ondasun jakin baterako banaketa
berezia erabaki dezakete.

Seigarrena

DESEGITEA.- Lehen hitzarkinak esanak esan, Sozietateak hurrengo zioengatik desegin
daitezke:

a) Bi bazkideen erabakiagatik.

b) Hitzarmen honek araupetzen dituen betebehar horiei huts egiteagatik.

c) Bazkideetako baten eskaeragatik eta inolako arrazoirik gabe, baina beste alderdiari
sei hilabete lehenago jakinarazi beharko dio.

e) Alde batek elbarritasunen bat izanez gero beste aldeak hitzarmenaren desegitea
eskatzeko eskubidea du, espreski Lanerako Ezgaitasun Iragankorra (LEI, espaineraz

ILT) delakoa arrazoi nahikoa ez dela adieraziz.

f) Edozein bazkideren heriotza.

ZAZPIGARRENA

KITAPENA.- Berau ekarpenen arabera egingo da, halaber Sozietatea indarrean zegoela
egondako erabakiak kontuan hartuko dira, hitzarmen honetaz gain.

ZORTZIGARRENA

Edozein kontratugilek eskatuko balu hitzarmen hau notarioaren aurreko agiri publikoan
jasoko da, eta sortutako gastuak eskatzailearen kontura joango dira.

Eta honen aurretik datorren guztiarekiko adostasunezko frogatzat idazpuruan aipatutako
egun eta lekuan, hiru aletan eta efektu bakarrerako oraingo agiri hau izenpetzen da.
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