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TENCZYNEK ŚWIEŻE 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Stawający, działający w imieniu i na rzecz Spółki Manufaktura Piwa Wódki i 

Wina Spółka Akcyjna zwanej dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.---------------------- 

 

§ 2. 

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Tenczynek 

Świeże Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.---------------------------------- 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Tenczynek Świeże Sp. z o.o.----------------- 

 

§ 3. 

Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.-------------------------------------------------------- 

 

§ 4. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.------------------------------------------------- 

 

§ 5.  

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.--------- 

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.------- 

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej.-------------------------------------------------------------- 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

§ 6.  

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: Działalność związana z pakowaniem 

(PKD 82.92.Z.)------------------------------------------------------------------------------- 

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:---------------------------------------------------- 
1) Produkcja artykułów spożywczych (Dział 10 PKD);-------------------------------------- 

2) Produkcja napojów (Dział 11 PKD);--------------------------------------------------------- 

3) Produkcja wyrobów tekstylnych (Dział 13 PKD),----------------------------------------- 

4) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (Dział 15 PKD),--------------------- 

5) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 

ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (Dział 16 PKD);--------------------- 

6) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (Dział 17 PKD),--------------------------------- 

7) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Dział 18 PKD);------------ 

8) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (Dział 22 PKD);------------------- 

9) Produkcja metali (Dział PKD 24);------------------------------------------------------------ 



 2 

10) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń   

(Dział PKD 25);--------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Pozostała produkcja wyrobów (Dział PKD 32);-------------------------------------------- 

12) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (Dział 36 PKD),--------------------------------- 

13) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (Dział 37 PKD),--------------------------------- 

14) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 

odpadów, odzysk surowców (Dział 38 PKD);--------------------------------------------------- 

15) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami (Dział 39 PKD),------------------------------------------------------------ 

16) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (Dział 41 PKD),------------ 

17) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42 PKD);-- 

18) Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43 PKD);--------------------------------------- 

19) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (Dział 46 

PKD);--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

(Dział 47 PKD);------------------------------------------------------------------------------------- 

21) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (Dział 49 PKD);-------------------------- 

22) Transport wodny (Dział 50 PKD);------------------------------------------------------------ 

23) Transport lotniczy (Dział 51 PKD),---------------------------------------------------------- 

24) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (Dział 52 PKD);-- 

25) Działalność pocztowa i kurierska (Dział 53 PKD),---------------------------------------- 

26) Zakwaterowanie (Dział 55 PKD);------------------------------------------------------------ 

27) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (Dział 56 PKD);---------------------- 

28) Działalność wydawnicza (Dział PKD 58);-------------------------------------------------- 

29) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68 PKD);---------------- 

30) Badania naukowe i prace rozwojowe (Dział 72 PKD);------------------------------------ 

31) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73 PKD);---------------------------- 

32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Dział 74 PKD),---------- 

33) Wynajem i dzierżawa (Dział 77 PKD);------------------------------------------------------ 

34) Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78 PKD);---------------------------------- 

35) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 

zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81 PKD),------------------------------------------ 

36) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82 PKD);-------------------- 

37) Edukacja (Dział PKD 85);--------------------------------------------------------------------- 

38) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (Dział 90 PKD),------------------- 

39) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (Dział 93 PKD),--------------------- 

40) Pozostała indywidualna działalność usługowa (Dział 96 PKD),------------------------- 

2.Jeżeli wśród dziedzin działalności ujętych powyżej znajduje się 

działalność wymagająca koncesji lub zezwolenia (licencji) ewentualnie 

działalność regulowana według przepisów szczególnych, spółka może podjąć 

taką działalność po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń ewentualnie po 

spełnieniu wymogów prawem określonych lub uzyskaniu wpisu do stosownego 

rejestru (w wypadku działalności regulowanej).---------------------------------------- 

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 7. 
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Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.550,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące 

pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.291 (jeden tysiąc dwieście 

dziewięćdziesiąt jeden) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 

50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).--------------------------------------------------------- 

 

§ 8. 

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.------------------------- 

2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.------------------------ 

 

§ 9. 

Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:-------------- 

a/ Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna obejmuje 100 (sto) udziałów 

o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych), o łącznej wartości nominalnej 

5.000 zł (pięć tysięcy złotych) które zobowiązuje się pokryć wkładem 

pieniężnym,----------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 10. 

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 10.000.000 zł 

w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia 2030 roku.----------------------- 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze podwyższenia 

wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienia nowych.----------- 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie, nie stanowi zmiany umowy Spółki.-------------------------------------- 

4. W okresie 3 lat od dnia rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego zmian umowy Spółki wprowadzonych uchwałą nr 

…………………. Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia ….. stycznia 

2021 roku wyłączone zostaje w całości prawo pierwszeństwa (art. 258 

kodeksu spółek handlowych) dotychczasowych wspólników do objęcia 

nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Tym samym 

wspólnikom nie przysługuje ww. prawo pierwszeństwa przy podwyższeniach 

przeprowadzanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników 

podejmowanych w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu. 

 

§ 11. (prawo pierwszeństwa) 

1. W przypadku zamiaru zbycia udziałów przez któregokolwiek ze wspólników 

pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia 

przeznaczonych do zbycia udziałów.------------------------------------------------- 

2. Wspólnik mający zamiar zbycia udziałów informuje o tym zamiarze listem 

poleconym Zarząd, podając jednocześnie proponowaną osobę nabywcy, ilość 

oferowanych do zbycia udziałów, a także proponowaną cenę transakcyjną.---- 

3. Zarząd zobowiązany jest, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia mu zamiaru 

zbycia udziałów przez wspólnika, zawiadomić każdego z pozostałych 

wspólników o zamiarze zbycia. W zawiadomieniu – dokonywanym w formie 
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elektronicznej - Zarząd podaje dane wspólnika mającego zamiar zbyć udziały, 

proponowaną osobę nabywcy, ilość oferowanych do zbycia udziałów, a także 

proponowaną cenę transakcyjną udziałów przeznaczonych do zbycia.---------- 

4. W terminie 6 tygodni od dnia powiadomienia przez Zarząd o zamiarze zbycia 

udziałów wspólnicy chcący skorzystać z przysługującego im prawa 

pierwszeństwa zawiadamiają - za pomocą listów poleconych  - Zarząd o woli 

skorzystania z prawa pierwszeństwa.------------------------------------------------- 

5. W terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

Zarząd powiadamia w formie elektronicznej wszystkich wspólników o 

osobach wspólników, którzy wyrazili wolę skorzystania z przysługującego im 

prawa pierwszeństwa, informując o ilości udziałów przypadających każdemu 

z nich do nabycia. Podział udziałów przeznaczonych do zbycia pomiędzy 

wspólników, którzy zgłosili wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa, 

dokonywany jest proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów (tj. dla 

celów rachunkowych do powyższej liczby udziałów nie wlicza się udziałów 

zbywanych przez danego wspólnika oraz udziałów posiadanych przez 

wspólników, którzy nie zgłosili woli skorzystania z prawa pierwszeństwa).---- 

6. W terminie 14 dni od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa w 

ust.5, wspólnik zamierzający zbyć udziały oraz wspólnicy chcący skorzystać 

z przysługującego prawa pierwszeństwa – przy udziale Zarządu - dokonują 

ustaleń dotyczących istotnych elementów umowy bądź umów przenoszących 

prawo własności udziałów – w tym w szczególności ilość udziałów, cenę 

transakcyjną, termin płatności, termin oraz miejsce zawarcia umowy bądź 

umów. Zapłata ceny transakcyjnej powinna nastąpić w dniu zawarcia umów 

bądź umowy przenoszących prawo własności udziałów, chyba że strony 

postanowiły inaczej. Zarząd sporządza pisemny protokół, w którym 

szczegółowo opisuje poczynione ustalenia. Protokół podpisuje Zarząd oraz 

wspólnicy biorący udział w ustaleniach. Z zastrzeżeniem postanowienia z ust. 

7 umowa bądź umowy powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 14 

dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w niniejszym ustępie.---- 

7. W przypadku sporu co do ceny transakcyjnej udziałów przeznaczonych do 

zbycia i nie dojścia przez wspólników do porozumienia w tym zakresie, cena 

ta zostanie ustalona w oparciu o wycenę bądź wyceny sporządzone przez 

jedną z dziesięciu czołowych firm audytorskich, z listy największych firm 

audytorskich za rok poprzedzający publikowanej przez gazetę 

Rzeczpospolita, a w przypadku w którym gazeta ta nie będzie się ukazywać 

lub listy takiej publikować nie będzie – z rankingu innej ogólnopolskiej 

gazety o profilu biznesowo-finansowym. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 9 

poniżej, uprawnionym do żądania sporządzenia wyceny jest:--------------------- 

1) wspólnik mający zamiar zbyć udziały,------------------------------------- 

2) każdy ze wspólników chcących skorzystać z prawa pierwszeństwa 

nabycia udziałów.------------------------------------------------------------- 

8. O woli skorzystania z uprawnienia do żądania sporządzenia wyceny wspólnik 

zobowiązany jest zawiadomić Zarząd, który powiadomi w formie 
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elektronicznej pozostałych wspólników. Zawiadomienie wspólnika o jakim 

mowa w zdaniu pierwszym powinno zostać dokonane listem poleconym. 

Zawiadomienie powinno zostać dokonane nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 6.------------------------ 

9. Zlecenie sporządzenia wyceny bądź wycen powinno zostać dokonane nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym 

mowa w ust. 6.--------------------------------------------------------------------------- 

10. Wycena bądź wyceny powinny zostać sporządzone i przekazane Zarządowi 

nie później niż w terminie 70 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym 

mowa w ust. 6. Zarząd, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, zawiadamia wspólnika mającego zamiar zbyć 

udziały oraz wspólników chcących skorzystać z prawa pierwszeństwa o 

przekazanych wycenach i ustalonych w nich wartościach udziałów 

przeznaczonych do zbycia. Zawiadomienie następuje w formie 

elektronicznej.---------------------------------------------------------------------------- 

11. Jeżeli sporządzono tylko jedną wycenę ostateczna cena transakcyjna stanowić 

będzie wartość ustaloną w tej wycenie. Jeżeli sporządzono kilka wycen – 

ostateczna cena transakcyjna stanowić powinna średnią arytmetyczną z 

wartości wynikających z dokonanych wycen. Jeżeli tak ustalona ostateczna 

cena transakcyjna lub ostateczna cena transakcyjna ustalona na podstawie 

jedynej sporządzonej wyceny stanowić będzie mniej niż 80% proponowanej 

ceny transakcyjnej, o której mowa w ust. 2, wspólnik zamierzający zbyć 

udziały lub udział uprawniony jest do rezygnacji z zamiaru zbycia. Jeżeli 

ustalona ostateczna cena transakcyjna będzie wyższa od wartości określonej 

w zdaniu poprzednim – wspólnik zamierzający zbyć udziały jest 

zobowiązany do zawarcia umów przenoszących prawo własności udziałów ze 

wspólnikami, którzy zgłosili wolę skorzystania z przysługującego im prawa 

pierwszeństwa. Zbycie następuje po ostatecznej cenie transakcyjnej. Jeżeli 

ostateczna cena transakcyjna jest wyższa od proponowanej ceny 

transakcyjnej, o której mowa w ust. 2, zbycie następuje po proponowanej 

cenie transakcyjnej, jednak w takim przypadku wspólnik zamierzający zbyć 

udziały jest uprawniony do rezygnacji z zamiaru zbycia. Umowy powinny 

zostać zawarte nie później niż w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 10 zdanie drugie powyżej. Zapłata ceny transakcyjnej 

powinna nastąpić w dniu zawarcia umów bądź umowy przenoszących prawo 

własności udziałów, chyba że strony postanowiły inaczej.------------------------ 

12. Z zastrzeżeniem zapisów zdania drugiego oraz zapisów ust. 13, koszty 

sporządzenia wyceny ponosi podmiot, który zlecił jej wykonanie. Jeżeli 

wspólnik zamierzający zbyć udziały zrezygnuje z zamiaru zbycia 

zobowiązany on będzie do dokonania zwrotu wydatków związanych ze 

sporządzanymi w toku procedury wycenami na rzecz podmiotów 

(wspólników lub spółki), które wydatki te poniosły.------------------------------- 

13. W przypadku uchylenia się wspólnika zamierzającego skorzystać z prawa 

pierwszeństwa od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 11, udziały – w 
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ilości przypadającej na tego wspólnika - mogą zostać zbyte bez ograniczeń 

wynikających z wykonywanego prawa pierwszeństwa. W takim przypadku 

wspólnik ten (uchylający się) zobowiązany będzie do dokonania zwrotu 

wydatków związanych ze sporządzanymi w toku procedury wycenami, 

proporcjonalnie do posiadanych udziałów pośród wspólników, o których 

mowa w ust. 4 powyżej, na rzecz podmiotów (wspólników lub Spółki), które 

wydatki te poniosły.--------------------------------------------------------------------- 

14. Gdy żaden ze wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, zbycie 

udziałów może nastąpić na rzecz osoby trzeciej.------------------------------------ 

 

§ 12 (prawo przyciągnięcia) 

1. W przypadku gdy którykolwiek ze wspólników lub Spółka otrzymają od 

osoby trzeciej ofertę nabycia 100 % udziałów Spółki za cenę sprzedaży nie 

niższą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), na żądanie Manufaktura 

Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (KRS 

0000635590) (dalej: MPWIW S.A.), pozostali wspólnicy zobowiązani są 

zbyć – razem i równocześnie z MPWIW S.A. posiadane przez siebie udziały 

(Prawo Przyciągnięcia). W odniesieniu do udziałów zbywanych w ramach 

Prawa Przyciągnięcia nie obowiązują ograniczenia, o których mowa w § 11 

powyżej.-------------------------------------------------------------------------- 

2. W celu realizacji Prawa Przyciągnięcia, MPWIW S.A. zobowiązana jest 

zawiadomić pozostałych wspólników w formie elektronicznej o woli 

sprzedaży przysługujących mu udziałów; w zawiadomieniu należy wskazać w 

szczególności: osobę oferenta zainteresowanego nabyciem udziałów, 

oferowaną przez niego cenę nabycia udziałów, liczbę zbywanych udziałów 

oraz inne istotne warunki umowy zbycia, a ponadto żądanie zbycia udziałów 

przez pozostałych wspólników wraz ze wskazaniem łącznej wysokości ceny 

sprzedaży przypadającej na każdego ze wspólników oraz terminu 

przeprowadzenia czynności notarialnych dotyczących zbycia. Termin 

czynności notarialnych nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 

30 dni od dokonania przez MPWIW S.A. zawiadomienia.------------------------ 

3. Jeżeli którykolwiek ze wspólników kwestionuje podaną przez MPWIW S.A. 

wartość 100 % udziałów spółki (tj. łącznej ceny sprzedaży wszystkich 

udziałów) odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy ust. 4 poniżej. W takim 

przypadku wspólnik kwestionujący jest uprawniony do zlecenia sporządzenia 

wyceny; zlecenie sporządzenia wyceny powinno nastąpić nie później niż w 

terminie pierwotnie zaplanowanych czynności notarialnych. W tym samym 

terminie wspólnik kwestionujący jest zobowiązany poinformować 

pozostałych wspólników oraz Spółkę o zleceniu wyceny.------------------------- 

4. Każdemu ze wspólników kwestionujących wartość 100 % udziałów Spółki 

przysługuje uprawnienie do zlecenia – nie później niż w terminie pierwotnie 

zaplanowanych czynności notarialnych – na własny koszt ustalenia wartości 

100 % udziałów Spółki przez jedną z piętnastu czołowych firm audytorskich, 

z listy największych firm audytorskich (za rok poprzedzający) z rankingu 
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przeprowadzanego przez gazetę Rzeczpospolita, a w przypadku w którym 

gazeta ta nie będzie się ukazywać – rankingu innej ogólnopolskiej gazety 

finansowej według wyboru wspólnika zlecającego wycenę, i poinformowania 

pozostałych wspólników o tym fakcie. Wycena taka musi zostać sporządzona 

w terminie do 25 dni od dnia, w którym wspólnik kwestionujący przesłał 

informację o zleceniu wyceny. Po otrzymaniu wyceny wspólnik 

kwestionujący zobowiązany jest do przekazania w terminie 7 (siedem) dni 

pozostałym wspólnikom otrzymanej wyceny. Wycena sporządzona przez 

audytora będzie wiążąca dla wszystkich wspólników. W przypadku kilku 

wspólników odrębnie kwestionujących wartość 100 % udziałów Spółki 

uprawnienie to przysługiwać będzie każdemu z nich odrębnie, a w razie 

sporządzenia kilku wycen, wartość 100 % udziałów Spółki zostanie ustalona 

jako średnia arytmetyczna wartości ustalonych w ramach tych wycen. 

Wspólnicy są zobowiązani do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia 

współpracy Zarządu Spółki z audytorem w zakresie udostępnienia 

wymaganych informacji i dokumentów na potrzeby sporządzanych wycen. 

Termin czynności notarialnych, podczas których nastąpi zbycie udziałów 

wyznaczany jest przez MPWIW S.A. Zawiadomienie o terminie wraz z 

podaniem wartości 100 % udziałów Spółki ustalonej na podstawie 

sporządzonej wyceny lub wycen zostaje przekazane w formie elektronicznej. 

Termin czynności notarialnych nie może być wyznaczony wcześniej niż po 

upływie 30 dni od dokonania przez MPWIW S.A. zawiadomienia.-------------- 

 

§ 13. 

Każdy wspólnik może zastawić lub w jakikolwiek inny sposób obciążyć swoje 

udziały z zachowaniem postanowień niniejszej umowy.------------------------------- 

 

§ 14. 

1. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat do kapitału zakładowego w 

wysokości nie przekraczającej jednorazowo dziesięciokrotnej wartości 

nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Uchwała o dopłatach będzie 

podjęta na Zgromadzeniu Wspólników większością 61% głosów, przy 

obecności wspólników reprezentujących co najmniej 61% kapitału 

zakładowego.-------------------------------------------------------------------------- 

2. Wysokość i terminy dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.----  

 

§ 15. 

1. Udziały w Spółce mogą zostać umorzone.---------------------------------------- 

2. Udział może być umorzony z czystego zysku albo w drodze obniżenia 

kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------- 

3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.----------- 

4. Spółka może nabywać swoje udziały celem ich umorzenia za zgodą 

zainteresowanego Wspólnika.------------------------------------------------------ 
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§ 16. 

1. Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika nie wymaga 

uchwały Zgromadzenia Wspólników.--------------------------------------------- 

2. W przypadku istnienia kilku spadkobierców uprawnionych do 

wykonywania praw z udziałów zmarłego wspólnika, osoby te w sposób 

jednomyślny zobowiązane są niezwłocznie wskazać Zarządowi Spółki 

jedną osobę, która będzie wykonywała prawa z udziałów. Czynności 

dokonane przez pozostałych wspólników przed dokonaniem takiego 

wskazania wiążą spadkobierców zmarłego wspólnika.-------------------------- 

 

§ 17. 

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych 

udziałów.------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwałę o podziale czystego zysku podejmuje Zgromadzenie 

Wspólników, które może również wyłączyć w danym roku czysty zysk od 

podziału częściowo lub całkowicie.------------------------------------------------ 

 

 

IV. WŁADZE SPÓŁKI 

 

§ 18 

Władzami Spółki są:------------------------------------------------------------------------- 

1) Zgromadzenie Wspólników,------------------------------------------------------------- 

2) Zarząd.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Rada Nadzorcza. ------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 19. 

Zgromadzenie Wspólników 

 

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.------------ 

2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 

30 czerwca każdego roku.--------------------------------------------------------------- 

3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 wartości kapitału 

zakładowego.------------------------------------------------------------------------------ 

4. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w 

Lublinie, w Warszawie lub we Wrocławiu------------------------------------------- 

5. Udział w Zgromadzeniu Wspólników zostanie zapewniony również przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile możliwość taka 

została wskazana w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników. 

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania Zgromadzenia Wspólników przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd wraz ze 

zwołaniem Zgromadzenia Wspólników. Przyjęte rozwiązania powinny 
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zapewniać bezpieczeństwo, stabilność i niezawodność transmisji, jak również 

gwarantować poprawność zaliczania oddanych w ten sposób głosów. Zasady 

te powinny uwzględniać:---------------------------------------------------------------- 

1) transmisję obrad Zgromadzenia Wspólników w czasie 

rzeczywistym;----------------------------------------------------------------- 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

Wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia 

Wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad 

Zgromadzenia Wspólników;------------------------------------------------ 

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed 

lub w toku Zgromadzenia Wspólników. ---------------------------------- 

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Wspólnika 

w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności 

niezależnych od Spółki. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

§ 20. 

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają  zwykłą większością wszystkich 

głosów w kapitale zakładowym Spółki, chyba że przepisy niniejszej umowy lub 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze warunki.-------- 

 

§ 21. 

1. Do rozporządzania prawami lub zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do 

świadczenia o wartości dwustukrotnie przewyższającej wysokość kapitału 

zakładowego Spółki wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej. Do 

podejmowania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego 

ustępu nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników 

2. Nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników nabycie i zbycie 

nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu udziału w nieruchomości.---- 

 

§ 22. 

Zarząd 

 

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, będących członkami zarządu.-------------------- 

2. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą na czas 

nieoznaczony.----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

§ 23. 

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem.------------------------- 

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do 

kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.------------------ 
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3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada 

środki wystarczające na wypłatę, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.- 

 

§ 24. 

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.--------------------------------------------- 

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, oświadczenia w imieniu 

Spółki składa każdy z członków zarządu samodzielnie. --------------------------- 

 

§ 25. 

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje 

Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia 

Wspólników.------------------------------------------------------------------------------ 

2. Tytuł i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki określa w drodze 

uchwały Rada Nadzorcza.-------------------------------------------------------------- 

3. Członek Zarządu może być dodatkowo wynagradzany ryczałtowo z tytułu 

pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.------------------------------------------------- 

 

§ 26. 

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków 

powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczony.------ 

2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie 

Wspólników w każdym czasie.-------------------------------------------------------- 

3. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------- 

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność 

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady 

Nadzorczej i przewodniczy na nich.-------------------------------------------------- 

5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami 

dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, 

wobec Wiceprzewodniczącego Rady.------------------------------------------------ 

§ 27 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co 

najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-- 

2. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.-------------- 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 

Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.--------- 
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4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym 

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały.---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Organizację oraz szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa 

Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą.------------------------------- 

§ 28 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we 

wszystkich dziedzinach jej działalności.--------------------------------------------- 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące 

sprawy:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) stały nadzór nad działalnością Spółki, ------------------------------------- 

2) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat, ------------------------------ 

3) ocena sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału 

zysków i pokrycia strat,------------------------------------------------------ 

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego 

sprawozdania z wyników powyższych ocen,----------------------------- 

5) wybór biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania 

finansowego,------------------------------------------------------------------- 

6) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, w tym 

również w zakresie zatrudniania Członków Zarządu,------------------- 

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad 

ich wynagradzania,----------------------------------------------------------- 

8) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.----------- 

9) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawami lub zaciąganie 

zobowiązań w imieniu Spółki do świadczenia o wartości 

dwustukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego 

Spółki.-------------------------------------------------------------------------- 

10) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości.------------------- 

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać 

wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań 

i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.--------------------- 

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo 

nadzoru. 

§ 29 

 

1. Zgromadzenie Wspólników może przyznać wynagrodzenie członkom 

Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------- 

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z 

udziałem w pracach Rady.----------------------------------------------------------- 
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 30. 

 

Na żądanie Wspólników, których udziały stanowią ponad połowę wartości 

kapitału zakładowego sąd może orzec wyłączenie poszczególnych Wspólników z 

ważnych powodów, dotyczących tych Wspólników.----------------------------------- 

 

§ 31. 

 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust.2.------- 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021r.------------------------------ 

 

§ 32. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


