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gospodarczej, na podstawie
1. stawiający, oświad czają że w celu prowadzenia działalności
(Dz, U, Nr 94,
przepisów ustawy z dnia 15 września2000 r. Kodeks spółek handlowych
zwaną w dalszej
poz.L}37 z poźn. zm.) zawiązują Spótkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

częścin i n iej szego a ktu,,Spółk ą" . -------,-przede wszystkim wspólników członków
2. Nadrzędnym ceIem spółkijest przyjęcie do grona
prowadzenie dziatalności gospodarczej w
stowarzyszenia kupców Arena nr kRs 0000098546 i
stowarzyszenia.
imieniu i na rzecz osób, które w dacie zawiązania spótki są członkami
prawem do
rozporządzała
Realizując wskazany wyżej cel spółka między innymi będzie
jej
wspólników
na rzecz
korzystania z powieizchni ńandlowych obiektów do niej należących Wspólników, --__
na warunkach preferencyjnych ustalonych uchwałą Zgromadzenia
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1. Spółka będzie prowadzić dziatalnośćpod firmą: ARENA spółka

2.

z

ograniczoną

odpowiedziaInością.
skrótu firmy: ARENA sp, z
Dla oznaczenia swelo przedsiębiorstwa Spółka może używać
o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego

s
siedzibą spółki jest miasto wrocław województwo dolnośląskie.

ł

jej granicami, stosownie do
t. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,-usługowe, handlowe, salony,
2. Spółka może powoływać własne oddziały i filie, zakłady
prowadzić
biura, oraz inne jednostki organizacyjne i gospodarcze, a nadto może
poza granicami oraz
przedstawicielstwa firm krajowych i zagranicznych w Polsce i
_:_..
uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno_prawnych,

s
czas trwania społki jest nieograniczony.
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PRzEDMloT DzlAłALNośct

1. Przedmiotem działalnościspółkl według Polskiej Klasyfikacji DziałalnoŚcijest:-----

budynków |4t,Lo,Z ),_-_--__Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
_ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
(4L.2o.z), ----------

_

-M,g,,ynowanieiprzechowywaniepozostalychtowaróW(52.10.B),_ Działalnośćusługowa Wspomagająca transport lądowv |52.2L.z|

________

(68.tO.Z),
Kupno isprzedaż nieruchomości na własny rachunek
dzierżawionYmi (68.20,Z|,----'---...lub
_ Wlnajem izarządzanie nieruchomościamiwłasnymi

_

ł
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- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z}

- Działalnośćpomocniczazwiązana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z ), ----------- Działalnośćusługowa związana z zagospodarowaniem terenów zie|eni (81.30.Z ), -------------- Pozostała działalnośćrozrywkowa i rekreacyjna |93.29.Z|, -----------

-

Działalnośćfirm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów
finansowych (70.10.Z)
- Działalnośćzwiązana z oprogramowaniem (62.0t.Z|,
- Działalnośćzwiązana z doradztwem w zakresie informatyka |62.02.Z),
- Działalnośćzwiązana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- Pozostała działalnośćusługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

62.09.z|,
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

(63.II.zl,--

- Dzi ała nośćpo rta l i i ntern etowych (63. 12.Z|,----------- Działalnośćagencji informacyjnych (63.91.Z), ---------!

-

Pozostała działalnośćusługowa w zakresie informacji, gdzie indzlej niesklasyfikowana

(63.99.Z),-- Działa!nośćrachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

międzyludzkie (public relations) i komunikada {70.2L.Z), ------------ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalnościgospodarczej i zarządzania
(7o.22,z),
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio itelewizji (73.tz.A),--- Pośrednlctwo w sprzedaży miejsca na ceIe rekIamowe w mediach drukowanych (73.12.B),-- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- Stosunki

|73.Lz.c|,--

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
- Badanie rynku iopinii publlcznej (73.2O.Z|,--

---

- Działalnośćusługowa związana z administracyjną obsługą biura |82.rL.Z), ------------

-

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specja!istyczna
działalnośćwspomagająca prowadzen ie biu ra (82.79.Z ), ------------

- Dzlałalnośćzwiązana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3O.Z|,

- Pozostała działalnośćwspomagająca prowadzenie działalnościgospodarczej, gdzie indziej
n

iesklasyfi kowa na (82.99.Z|,

- Działalnośćzwiązana z obsługą rynku nieruchomościwykonywana na zlecenie (68.3);-----*- larządzanie n ie rucho mości a m i wykonywa ne n a z lecen i e (68.32.Z)

- DziałaInośćagentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków

i

samolotów |46.L4.Z|,
- Działalnośćagentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i
drobnych wyrobów metalowych (46.15.2)
- Działalnośćagentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów
futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.L6.Z|,
- Działalnośćagentów zajmujących się sprzedażą żywności,napojów i wyrobów tytoniowych
|46.L7.z),_
- Działalnośćagentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
(46.L8.z|,-- DziałaInośćagentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.L9.Z|,- Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin(46.22.Z|,--

u
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hurtowa
hurtowa
- Sprzedaż hurtowa
- Sprzedaż hurtowa
- Sprzedaż hurtowa
- Sprzedaż hurtowa
- Sprzedaż hurtowa
- Sprzedaż hurtowa
- Sprzedaż hurtowa

owoców i warzyw |46.3L.Z|,-mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z|,
mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),
napojów alkoholowych (46.34.A),-----------napojów bezalkoholowych (46.34.8|,
wyrobów tytoniowych (46.35.Z)
cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z|,-----------herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z|,-pozostałejżywności,włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),-------- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności,napojów wyrobów tytoniowych
(46.39.z|,-- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.4L.Z|,
- Sprzedaż hurtowa odzieży iobuwia (46.42.Z),
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
- Sprzedaż
- Sprzedaż

i

czyszcz ącyc h (46.44.Z)
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków |46.45.7),------------ Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych |a6.46.Z), ------------

hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z|,-- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii |46,48.Z|,-- Sprzedaż hurtowa pozostaĘch artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych ioprogramowania (46.5L.Z),
- Sprzedaż hurtowa sprzętu eIektronicznego i telekomunikacyjnego oraz częścido niego
- Sprzedaż

|46.52.z|,--

hurtowa mebli biurowych (46.65.Z|,
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych lA6.66.Z|,-- Sprzedaż hurtowa pozostatych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia
hyd ra u cz n ego i grzej n ego (46.7 4.Z), - -------- - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych |a6.75.Z), ------------ Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (a6.76.Z), ---------- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych (47.t1,.Z)
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.t9.Z|,--- Sprzedaż detaIiczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjaIizowanych skIepach
(47.2I.z|,-- Sprzedaż detaliczna mięsa l wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.22.z|,-- Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.23.Z),-- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w
wyspecjal izowanych sklepach (47 .24.Z|,
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych
bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjaIizowanych sklepach (47 .25.Z|,
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.26.z|,_
- Sprzedaż
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Sprzedaż detaliczna pozostałej żywnościprowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.29.z|,_
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjal izowanych sklepach (47 .4L.Z),
- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach {47.42.Z|,-- Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjaIizowanych sklepach
|47.43.z|,--

- Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w
(47.s]-.z|,--

-

wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb

i

szkła prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach (47 .52.Z|,
- Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników ! lnnych pokryć podłogowych oraz pokryć
ścien nych prowadzona w wyspecja Iizowa nych sklepach ł|47 .53.Z|,
- Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w
wyspecja Iizowanych sklepach |47 .54.Z|, -- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego pozostałych artykułów użytku
domowego prowadzon a w wyspecja l izowa nych skIepach |47 .59.Z),
- Sprzedaż deta!iczna kiążek prowadzona w wyspecjallzowanych sklepach (47.6L.Z|,-- Sprzedaż detaIiczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.62.Z|,-Sprzedaż deta|iczna nagrań dźwiękowych audiowizualnych prowadzona w
wyspecja lizowanych sklepach (47 .63.Z|,
- Sprzedaż detaIiczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.64.z),-,
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach |47.65.7|,
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7L.Z|,
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach I47.72.Z|,-- Sprzedaź detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.73.Z|,-- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych skIepach (47 .7 4.Z|,
Sprzedaż detaliczna kosmetyków
artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47 .75.Z|,
- Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin,nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy
dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),
- Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuteril prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.77.Z|,-- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.78.Z|,-- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.79.z),_
- Sprzedaż detaliczna żywności,napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i
ta rgowiska ch (47 .8L.Zl, ------- Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiska ch (47 .82.Z), ------------
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Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach

|47.89.z|,--

-

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach

i

targowiskach

i

targowiskach

|47.89.z|,--

- Pozostała dziatalność związana ze sportem (93.t9.Z|,-- Działalnośćwesołych miasteczek i parków rozrywki (93.2L.Z|,--

(93.29.Z).-------

- Pozostała działalnośćrozrywkowa i rekreacyjna

2.

PoszczegóIne rodzaje dziatalności Spółka może uruchamiać stopniowo oraz zawieszać je
w dowolnym momencie. Rodzaje działalności,dla których wymagane są odrębne koncesje,
zezwolenia i uprawnienia, Spółka zacznie prowadzić po ich uzyskaniu.

z
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapltał zakładowy Spółki wynosi 7.106.000,00 zł (siedem milionów sto sześćtysięcy
złotych) i dzieli s!ę na t4.21,2 (czternaście tysięcy dwieściedwanaście) udziałów o
wartościnominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.--2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne, a każdy ze WspóIników może posiadać więcej
niż jeden udział,.----3. Wspólnicy objęli udziały i pokrylije w całościw sposób następujący: ------,,Stowarzyszenie Kupców Arena" KRS nr 0000098546 objęło 100 (sto) udziałów po 500,00
zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
pokrywając je w całościwkładem pieniężnym
4. Udziały Wspólnika ,,Stowarzyszenia Kupców ARENł oraz Wspólnlka, który na dzień
zawiązania Spółki był członkiem ,,Stowarzyszenla Kupców ARENA' są uprzywilejowane w
ten sposób, że na każdy posiadany przez Wspólnika udziat przypadają dwa głosy na
Zgromadzeniu Wspólników a uprzywilejowanie to dotyczy udziałów objętych przez
Wspólnika do dnia 31 grudnia 2OL6 r. W razie zbycia tych udziałów uprzywilejowanie, o
którym mowa w niniejszym ustępie wygasa, z zastrzeżeniem postanowień 9 ust. 3

1.

umowy Spółki.
g

PODWYŻSZEN l E KAP|TAŁU ZAKIADOWEGO

Kapitał zakładowy Spółki w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa
tysiące dwudziestego roku |3L-L2-2O20 r.) może być podwyższony wielokrotnie w drodze
uchwaĘ Zgromadzenia Wspólników, ogółem do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia
milionów złotych) poprzez wnlesienie wkładów pieniężnych Iub niepieniężnych (aport), co
nie stanowi zmiany niniejszej umowy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego może
nastąpić poprzez utworzenle nowych udziałów lub poprzez zwiększenie wartości
nominalnej istniejących udziałów.2. Objęte udziały oraz wkłady na podwyższony kapitał zakładowy mogą być pokryte przez
Wspólników w formie pleniężnej lub niepieniężnej (aportami). Wkłady wnoszone w
formie aportu muszą być wolne od obciążeń i nie mogą być przedmiotem zastawu.
1.
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1.

WsPóLNrcY
Wspólnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej.--

Wspólnikiem mogą być zarówno osoby które, w dacie zawiązania umowy spółki były
członkami ,,Stowarzyszenia Kupców Arena", jak i osoby trzecie.
3. W przypadku objęcia udziałów na podstawie jakiegokolwiek tytułu przez osoby niebędące
w dacie zawiązania umowy spółki członkami Stowarzyszenia Kupców ,,Arena" wszelkie
uprzywilejowania dotyczące danych udziatów wygasają z chwilą przejścia wtasności
udziałów. Uprzywilejowanie nie wygasa w razie przejściaudziałów na małżonka,
zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo oraz na osoby będące w dacie zawiązania spółki
człon kami,,Stowa rzyszen ia Ku pców Arena"
4. W razie śmierci wspólnika, spadkobiercy udziału Iub udziałów, wykonują swoje prawa w
spółce przez wspólnego przedstawiciela. W razie dokonania działu spadku, udziały
zmarłego wspólnika nie mogą podlegać podziałowi pomiędzy spadkobierców, ale
wszystkie muszą przypaśćjednemu spadkobiercy. ----2.

!.

2.

3.

4.

5.
6.
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zBYclE uDznŁóW
Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki, której udzielają oddzielnie Zarząd i Rada
Nadzorcza w formie pisemnej. Obowiązek uzyskania zgody Spółki nie dotyczy sytuacji,
gdy potencjalnym nabywcą udziatów jest małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo
Wspóln ika zbywającego udziały.
Wspólnikom Spółki przystuguje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów zbywanych
przez innego wspólnika na rzecz osoby trzeciej lub innego Wspólnika za cenę
wskazaną w zawiadomieniu o zamiarze zbycia. Prawo pierwszeństwa nabycia
udziałów jest wyłączone jeżeli Wspólnik zamierza dokonać rozporządzenia udziałami
na rzecz osób wymienionych w ust. 1 powyżej.Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały
Spółce dokonuje pisemnego
zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów. Zawiadomienie to, skierowane do Zarządu
Spółki winno okreśIaćwarunki zbycia udziałów, w szczególności ilośćoferowanych do
zbycia udziałów, potencjalnego nabywcę, cenę ich zbycla oraz warunki płatności.
Otrzymane zawiadomien ie Zarząd niezwłoczn ie przekazuje Radzie N adzorczej
Zarząd Spółki powinien powiadomić pozostałych Wspó|ników o zgłoszonym zamiarze i
wezwać Wspólników do realizacji przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu
udziałów. Powiadomienie Wspó|ników odbywa się w formie wywieszenia ogłoszenia
na tablicy w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki pisemnej w terminie 14
(czternastu) dni od daty powzięcia przez Zarząd informacji o zamiarze zbycia udziałów
przez danego Wspólnika.
Wspólnicy mogą realizować przysługujące im prawo pierwszeństwa w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty umieszczenia powiadomienia w sposób określony w pkt 4.-Realizacja prawa pierwszeństwa odbywa się w drodze złożeniaZarządowi Spółki
pisemnego oświadczenia o zamiarze realizacji prawa pierwszeństwa. W przypadku gdy
co najmniej 2 Wspólników złożyoświadczenia zamiarze realizacji prawa
pierwszeństwa, udziały oferowane do zbycia przypadają tym Wspó|nikom w równej
ilości.Gdyby ilośćudziałów oferowanych do zbycia nie zapewniała realizacji prawa
pierwszeństwa wobec wszystkich Wspólników zainteresowanych nabyciem udziałów,
udziały nlepodzielone przypadają temu Wspólnikowi, który wcześniejzłożyłZarządowi
pisemne oświadczenie o zamiarze realizacji prawa pierwszeństwa. -------
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Zarząd informuje na piśmie w terminie 10 dni od dnia upływu terminu na złożenie
oświadczeń o zamiarze realizacji prawa pierwszeństwa, Wspólnika zamierzającego
sprzedać udziaĘ oraz Wspólników którzy zlożyli oświadczenia o zamiarze realizacji
prawa pierwszeństwa o udzieleniu lub nieudzieleniu zgody na zbycie udziałów; o
osobach które złożyłyoświadczenia o zamiarze realizacji prawa pierwszeństwa i ilości
udziałów które im przypadły zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 6.-----------8. W terminie t0 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 7 Wspólnik
zamierzający sprzedać udziały, który uzyskał zgody organów wskazanych w ust.1 oraz
Wspólnicy którym przypadły udziaĘ zgodnie z zasadamiwskazanymiw ust.6, powinni
zawrzeć umowę sprzedaży udziałów na warunkach określonych
treści
Zawiadomienia i poinformować Spółkę o zawarciu umowy sprzedaży udziałów oraz
przedstawić jej odpis. Niepodpisanie umowy sprzedaży przez Wspólnika
zamierzającego sprzedać udziały jest równoznaczne z rezygnaĄą ze sprzedaży
7.

w

udziałów-

9.

Jeżeli umowa sprzedaży udziałów nie zostanie zawarta na warunkach określonych w
Zawiadomieniu w terminie określonym ust. 8 z przyczvn leżących po stronie
Wspólnika, któremu przypadĘ udziały zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 6,
Zarząd informuje pozostałych Wspólników, którzy złożylioświadczenia o zamiarze
realizacji prawa pierwszeństwa o przypadających im dodatkowych udziałach. Ust. 7 i8
stosuje się odpowiednio.---

10.

Jeżeli żaden ze Wspólników w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty umieszczenia
powiadomienia w sposób określonyw pkt 4 nie skorzysta z prawa pierwszeństwa
nabycia udziałów lub w razie niepodpisania umów sprzedaży z pfzyczyn leżących po
stronie Wspólników, którym przypadły udziały na podstawie ust. 6 i 9, WspóInik może
udziały sprzedać wskazanej w zawiadomieniu osobie pod warunkiem uzyskania zgody
na zbycie udziałów, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.-

11. Zasady

określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w przypadku

innych niż sprzedaż czynności prawnych niestanowiących rozporządzeń na wypadek
śmierci, a prowadzących do zbycia udziału, w tym w szczególności zamianv oraz
darowlzny.
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UMoRZENIE UDznŁóW
Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę
(umorzenie dobrowolne). Zgoda Wspólnika powinna być wyrażona w formie pisemnej.2. Udział może być umorzony bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe)w przypadku:
- działania przez wspólnika na szkodę spółki;--- naruszenia przez wspólnika obowiązków wynikających
12 ust. 2..---.---.-3. W wypadku umorzenia przymusowego roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za
umorzone udziaty powstaje z chwilą podjęcia uchwały o umorzeniu staje się
wymagalne z chwilą upływu terminu do zaskarżenia uchwały przez danego Wspólnika, a
w razie zaskarżenia uchwały z dniem prawomocnego zakończenia postępowania
sądowego. W przypadku umorzenia sflnansowanego z obniżenia kapitału zakładowego
roszczenie o wypłatę powstaje wraz z podjęciem uchwały umorzeniowej, ale jest
wymagalne z chwilą wpisu obniżenia do rejestru, nie wcześniej niż z chwilą upływu
1.
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terminu do zaskarżenia uchwały przez danego Wspólnika, a w razie zaskarżenia uchwały
z dniem prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
4. Umorzenie, o którym mowa w ust. 2
3 dokonuje się na podstawie uchwały
Zgromadzenia WspóIników wyrażonej większością2/3 głosów, która powinna zawierać
w szczególności, podstawę prawną umorzenia, uzasadnienie umorzenia, dokładny opis
umarzanych udziałów oraz wysokośćwynagrodzenia przysługującego wspólnikowi,
którego udziały są umarzane, chyba że umorzenie następuje bez wynagrodzenia.
5. UdziaĘ mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub w drodze obniżenia kapitału
zakładowego. ---------

-----
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PRAWA l oBowlĄzKl WSPÓLNIKÓW

§12

L. Wspólnik ma prawo:
a) korzystać ze środków i urządzeń będących w dyspozycji Spółki na warunkach
uzgodnionych ze spółk Ą, ----------b) korzystać z pomocy Spółki w zaopatrzeniu w towar i usługi na warunkach
uzgodnionych ze spółkQ, ----------c) uzyskiwać informację od Zarządu o działalnościSpółki co najmniej dwa razy
w roku, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej,
d) kontrolować działalnośćSpółki zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie
spółek ha ndlowych,-----------e) otrzymywać, w sposób określonyprzez Zarząd, odpisy umów i regulaminów,
zaznajamiać się
uchwatami Zarządu, protokołami obrad, rocznymi
sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółkę z osobami
trzecimi. Spółka może odmówić wglądu do umów zawieranych z osobami
trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób, lub istnieje obawa, że
Wspólnik wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesami
Spółki i przez to wyrządzi Spółce szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na
piśmie.
2. Wspólnik ma obowiązek:--------a) stosować się do uchwał Zgromadzenia Wspólników,---b) utrzymywać w tajemnicy dokumenty ofertowe, ceny warunki, pisma
obiegowe oraz pozostałe informacje Spółki w stosunku do osób trzecich.-----
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§13

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązywać WspóIników do wniesienia dopłat
przypadających na jeden udział w wysokościustalonej w Uchwale Zgromadzenia
Wspó!ników, nieprzekraczających jednorazowo wartościnomina!nej jednego udziału.----2. Obowiązek wniesienia dopłat ich wysokośći terminy, w jakich mają zostać wpłacone,
zostaną określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 2/3 (dwie
trzecie)głosów.
3. Dopłaty mogą być zwracane równocześnie wszystkim Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne
na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym
1.

Wspólnlcy mają prawo do udziału
u

chw ały Zgromadzen ia Wspóln ików.
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§15
ORGANY SPÓŁKI
Organami Spółki są: ---------Zgr omadzen e Wspó n ków, ----*Zarząd,----Rada Nadzorcza. -------i
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zGRoMADzENlE WsPótNlKóW

1.
2.

3.
4.

t.

§16

Zgromadzenia Wspólników są Zwyczajne lub Nadzwyczajne.---Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu
miesięcy po upĘwie roku obrotowego.----Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w miarę
potrzeby.Wspólnicy reprezentujący LOo/o kapitału oraz Rada Nadzorcza może żądaćzwołania
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonychspraw
w przypadku obrad najbIiższego Zgromadzenia Wspólników. Ządanie takie należy złożyć
na piśmieZarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem
żgromadzen ia Wspól n i ków.----

§17
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenla Wspólników, oprócz innych kwestil
wymienianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszej umowie, należą w
szczegó!ności:. --:..---

a) wybór Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ---------

c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)
I)

m)

n)

udzielenie absoIutorium członkom organów Spółki

------

z

z

dziatalności Spółki,

wykonania przez nich

obowiązkóW
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie Rady Nadzorczej do
uchwa|enia jej regulaminu, --------przeznaczeniu zysku lub ewentualne pokrycie strat,
uchwalenie zmian umowy Spółki,--podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązywaniu Spółki Iub sprawowaniu zarządu albo nadzofu,----------podjęcie uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości albo udziału w nieruchomości
lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,---podjęcie uchwały
zbycie wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej częścioraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
zwrot dopłat,--u sta Ien ie wyn agrodzen ia człon ko m Zarządu i Rady N adzorczej
podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwldacji Spółki oraz wyznaczenia
Iikwidatora
zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej
działalności,-----------podejmowanie uchwał dotyczących tworzenia funduszy.
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2.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bez względu na ilośćreprezentowanych na

nim udziałów. Niniejszy przepis nie ma zastosowania wobec Uchwał Zgromadzenia
WspóIników podejmowanych w sprawach określonych w ust. 1 lit. a, f i h niniejszego
paragrafu oraz 8 ust. 1 - wtedy wymaganą ilościąjest obecnośćprzynajmniej 50%

kapitału.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większościągłosów,
chyba że przepisy prawa lub niniejsza umowa wymagają większości kwalifikowanej.
Większościkwalifikowanej wymagają uchwały w sprawach określonych w ust. lit. h
niniejszego paragrafu oraz 8 ust. 1.-----------4. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajnościgłosowania
w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie Wspólników. 5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywać prawo
głosu przez pełnomocników: pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmlepod
rygorem nieważnościi dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownicy
Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

t
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l.

zARąD

7arząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----------2. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech)osób.
3. Zarząd jednoosobowy sktada się z Prezesa Zarządu, Zarząd wieloosobowy składa się
z Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.--------4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki
upoważnieni są dwaj członkowie zarządu spółki działający łącznie lub członek Zarządu
w r az z p ro ku re nte m u sta n owi o nym przez Zarząd ------------5. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają
z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Zarządu Spółki, za wyjątkiem przypadków,
w których wszyscy członkowie 7arządu zadecydują inaczej.
7. Zarząd przeprowadza badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów.
8. Wszystkie sprawy związane z działalnościąSpółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą
umową do kompetencjiZgromadzenia Wspólników należą do zakresu Zarządu.-9. Zasady pracy Łarządu określiregulamin uchwalony przezZgromadzenie Wspólników
t0.Zarząd sporządza roczne pisemne sprawozdanie z realizacji swoich obowiązkóW które
przedstawia Zgromadzeniu Wspóln ików.
19
RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodnlczącego i
Wiceprzewodniczącego, powoĘwanych iodwoływanych uchwałąZgromadzenia Wspólników.
2. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być jednocześnie: Członek zarządu, prokurent,
likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca
prawny lub adwokat.-----3. Członkiem Rady Nadzorczej może być w szczególnośc! Wspólnik Spółki, z zastrzeżeniem
wynikającym z ust. 2. -----------
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4. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej wynosi trzy Iata. Mandaty członków Rady
Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia wspólników zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----------5. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnościąspółki we wszystkich dziedzinach
jej działalności.
6. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących
prowadzenia spraw spółki.--7. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania, o którym mowa
w § 18 ust. 10 niniejszej umowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego
sprawozdania z wyników tej oceny.
8. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty
spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnieńoraz dokonywać rewizji
stanu majątku spółki.
9. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej oraz zasady jej funkcjonowania określi
Regu a m n Rady N ad zorczej uchwa lony przez Zgromadzen ie Wspól n ków.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaĘ jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa jej członkóW a wszyscy jej członkowie zostaIi zaproszeni.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej,
oddając swój głos na piśmieza pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie
głosu na piśmienie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu
Rady Nadzo rczej. --------12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.Uchwała jest
ważna, gdy wszyscy członkowle Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treściprojektu
uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

----
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RAcHUNKoWośćspórxl

1. Spółka prowadzi niezbędną do jej funkcjonowania rachunkowość,zgodnie

2.

z

i

3.
4.
5.

6.

7.

z

obowiązującymi przepisami prawa.-----------Zarząd ustaIa w formie pisemnej zasady prowadzenia rachunkowości,opracowania
budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej zgodnie
ustawą o
rachunkowości, a także odpowiada za aktualizację
zabezpieczenie dokumentacji
formalno - prawnej i finansowo - księgowej Spótki.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.------Spółka przygotowuje roczne sprawozdania finansowe zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami rachunkowości w po!sce.
Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidzianej
dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----------Spółka może zaciągać pożyczkiod wspólników.---półka może w danym roku wyłączyćw całościlub w częścizyskod podziału.--
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1. Spółka tworzy fundusz zapasowy na pokrycie strat w danym roku bilansowym i w Iatach
ubiegłych i w tym celu przelewa do niego co najmniej 30 % zysku za dany rok obrotowy
zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólnlków aż do osiągnięcia dwukrotności kapitału
zakładowego.
2. Spótka może tworzyć fundusze rezerwowe na pokrycie innych strat lub wydatków, a także
fundusze celowe w szczególności: rozwoju, specjalny, operacyjny, nagród i inne.--3. Fundusze ceIowe powstają również z wpłat dokonywanych przez Wspólników, darowizn,
spad ków, zap!sów, dotacji. --4. Sposób prowadzenia poszczególnych funduszy oraz dysponowania zgromadzonymi na nich
środkami okreśIająregulaminy funduszy uchwalane przezZgromadzenie Wspólników.

-----

RozWtĄzANlE l LlKWlDAcJA sPÓŁKt

§22

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, jak również
w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, powziętej bezwzględną większością głosów
w obecnościWspólników reprezentujących przynajmniej % (trzy czwarte) kapitału
zakładowego Spółki.-

§23

1. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu Iub jednoosobowy likwidator wybrany przez
Zgromadzen ie Wspóln i ków.

-----

2. W przypadku rozwiązania Spółki dywidenda polikwidacyjna należna jest wspólnikowi
proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
PosTANoWlENtA KoŃcoWE

§24

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
handlowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Koszty niniejszego aktu ponosi Wspólnik.

§25

§26
Wypisy aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.
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