
UMOWA SPÓŁKI SETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 tekst jednolity na dzień 30 stycznia 2020 r.  

 § 1 

 Stawający: 

 

1. MALWINA WĄSIK, nr PESEL: 86020115803, adres: POLSKA 97-226 ŻELECHLINEK, BRZOZOWA 5            

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,           

zwaną dalej "Spółką". 

 

§ 2 

 Firma Spółki brzmi: 

SETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

             § 3 

Siedzibą Spółki jest: WROCŁAW 

 

§ 4 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) (PKD 10) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

2) (PKD 11) PRODUKCJA NAPOJÓW 

3) (PKD 46) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 

4) (PKD 47) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI          

SAMOCHODOWYMI 

5) (PKD 56) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 

6) (PKD 64) FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW           

EMERYTALNYCH 

7) (PKD 69) DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 

8) (PKD 70) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 

9) (PKD 73) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 

10) (PKD 77) WYNAJEM I DZIERŻAWA 

11) (PKD 96) POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

§ 5 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 4000                   

(słownie: cztery tysiące) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł               

zero gr). 
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§ 6 

Udziały w Spółce obejmują: 

1) Wspólnik: MALWINA WĄSIK nr PESEL: 86020115803, adres: POLSKA 97-226 ŻELECHLINEK, BRZOZOWA 5              

obejmuje 100 (słownie: sto ) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt               

tysięcy zł zero gr) 

§ 7 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 8 

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

2. Na każdy udział przypada jeden głos. 

 § 9 

 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. 

 

                                                                                      § 10 

1. Zbycie, rozporządzenie, zastawienie lub obciążenie w inny sposób udziałów lub ułamkowych           

części udziałów podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym § 10. Postanowień art. 182 § 3 — 5                

Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. 

2. Zbycie lub zastawienie udziałów w Spółce wymaga zgody Spółki. 

3. Wspólnik zamierzający rozporządzić udziałem lub ułamkową częścią udziału w Spółce          

(„Wspólnik Zbywający”) na rzecz dowolnej osoby („Proponowany Nabywca”), powinien dostarczyć Spółce           

pisemne zawiadomienie o zamiarze rozporządzenia („Zawiadomienie”), określając w Zawiadomieniu, co          

najmniej: 

1) liczbę Udziałów, którymi zamierza Rozporządzić („Udziały Zbywane”); 

2) tytuł, pod jakim ma nastąpić rozporządzeniem Udziałami Zbywanymi; 

3) cenę, za jaką zamierza sprzedać Udziały Zbywane na rzecz Proponowanego Nabywcy lub łączną             

cenę emisyjną akcji lub udziałów albo wartość innych świadczeń lub wynagrodzenia należnego            

Wspólnikowi Zbywającego w zamian za Udziały Zbywane („Cena”); 

4) wskazanie Proponowanego Nabywcy; 

5) w przypadku, gdy Wspólnikiem Zbywającym jest wspólnik inny, niż Marek Wąsik, Malwina Wąsik             

oraz Łukasz Kozłowski („Uprawnieni Wspólnicy”) - dodatkowo sporządzoną w formie pisemnej z podpisem             

notarialnie poświadczonym nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich Udziałów Zbywanych na rzecz          

Uprawnionych Wspólników za Cenę wraz z określeniem rachunku bankowego do jej zapłaty, która nie              

będzie zastrzegać żadnych dodatkowych warunków („Oferta Wspólnika”). 

4. W przypadku wyrażenia zgody na zbycie Udziałów Zbywanych, Uprawnieni Wspólnicy mają prawo            

do skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia Udziałów Zbywanych („Prawo Pierwszeństwa”), na           
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warunkach określonych poniżej. W postanowieniach ust. 5 i następnych niniejszego paragrafu pojęcie            

Wspólnika Zbywającego dotyczyć będzie każdego Wspólnika Zbywającego niebędącego Uprawnionym         

Wspólnikiem. 

5. Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa, Uprawniony Wspólnik w terminie 30 (trzydziestu) dni            

od dnia otrzymania Zawiadomienia przez Spółkę jest obowiązany do złożenia Wspólnikowi Zbywającemu,            

w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, oświadczenia o skorzystaniu z Prawa            

Pierwszeństwa i przyjęciu Oferty Wspólnika w stosunku do wszystkich Udziałów Zbywanych           

(„Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa”). Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa           

Pierwszeństwa składane będzie osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na            

adres Wspólnika Zbywającego określony w księdze udziałów. Termin uznaje się za zachowany w przypadku              

(i) osobistego doręczenie odpowiedniemu adresatowi przed upływem terminu, lub (ii) nadania przesyłki            

poleconej przed upływem terminu. 

6. Cena za Udziały Zbywane nabywane przez Uprawnionego Wspólnika musi być równa Cenie            

(„Określona Cena”). Wspólnik Uprawniony może przyjąć Ofertę Wspólnika wyłącznie w całości i bez             

żadnych zastrzeżeń. 

7. Prawo Pierwszeństwa będzie realizowane na niżej wskazanych warunkach, zgodnie z następującym           

trybem: 

1) w przypadku złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa wyłącznie przez           

jednego Uprawnionego Wspólnika, z chwilą upływu terminu do złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z             

Prawa Pierwszeństwa dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Udziałów Zbywanych, na podstawie której            

Wspólnik Zbywający sprzedaje Udziały Zbywane na rzecz Uprawnionego Wspólnika, który złożył           

Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa za Określoną Cenę, przy czym przeniesienie własności             

Udziałów Zbywanych na rzecz takiego Uprawnionego Wspólnika nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Ceny; 

2) w przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż            

jednego Uprawnionego Wspólnika („Wspólnicy Akceptujący”), Wspólnicy Akceptujący nabędą Udziały         

Zbywane w proporcjach odpowiadających ich wzajemnemu stosunkowi w kapitale zakładowym Spółki w            

chwili złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez ostatniego Wspólnika           

Akceptującego. W takim przypadku, Wspólnik Zbywający i Wspólnik Akceptujący będą zobowiązani do            

zawarcia w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia ostatniego Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa               

Pierwszeństwa umowy sprzedaży Udziałów Zbywanych, na podstawie której Wspólnik Zbywający sprzeda           

Udziały Zbywane Wspólnikowi Akceptującemu za Określoną Cenę, przy czym przeniesienie własności           

Udziałów Zbywanych na rzecz Wspólnika Akceptującego nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Ceny. Umowa             

sprzedaży Udziałów Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa nie będzie zawierać żadnych           

dodatkowych zobowiązań, poza określeniem Wspólnika Zbywającego, Wspólnika Akceptującego, Udziałów         

Zbywanych i Określonej Ceny; 
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3) w każdym przypadku zapłata Określonej Ceny nastąpi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od              

zawarcia umowy sprzedaży Udziałów Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli Określona           

Cena nie zostanie zapłacona w powyższym terminie umowa sprzedaży Udziałów Zbywanych w wykonaniu             

Prawa Pierwszeństwa wygasa; 

8. W przypadku, gdy żaden Uprawniony Wspólnik nie złoży Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa             

Przyłączenia, Wspólnik Zbywający będzie uprawniony do przeniesienia Zbywanych Udziałów zgodnie z           

Zawiadomieniem. 

9. Rozporządzenie udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w          

stosunku do Spółki. 

10. Na potrzeby postanowień § 10 niniejszej Umowy rozporządzenie udziałami oznacza wszelkie           

odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności udziałów w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w            

szczególności, lecz nie wyłącznie, w drodze wniesienia tychże udziałów tytułem wkładu niepieniężnego            

(aportu), sprzedaży, zamiany lub darowizny oraz zbycia w razie likwidacji Wspólnika - osoby prawnej. 

§10a 

1.Uprawnionemu Wspólnikowi przysługuje prawo żądania zbycia na jego rzecz udziałów          

posiadanych przez wspólnika innego, niż Uprawniony Wspólnik („Wspólnik        

Zobowiązany”) na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Prawo        

Żądania Zbycia”). 

2. W celu wykonania Prawa Żądania Zbycia Uprawniony Wspólnik zobowiązany jest do złożenia            

Wspólnikowi Zobowiązanemu oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym          

(„Żądanie Zbycia”) określającego co najmniej dane Uprawnionego Wspólnika oraz Wspólnika          

Zobowiązanego, liczbę udziałów, których dotyczy Żądanie Zbycia (przy czym może ona dotyczyć tylko             

wszystkich Udziałów posiadanych przez danego wspólnika), termin zawarcia umowy sprzedaży udziałów w            

wykonaniu Prawa Żądania Zbycia, który powinien przypadać nie wcześniej, niż 21 dni i nie później, niż 45                 

dni po nadaniu przesyłki poleconej zawierającej Żądanie Zbycia lub doręczeniu go osobiście oraz miejsce              

jej zawarcia, znajdujące się na terenie miasta Wrocławia lub Warszawy. Umowa sprzedaży udziałów w              

wykonaniu Prawa Żądania Zbycia zawarta zostanie w formie pisemnej z podpisem notarialnie            

poświadczonym. 

3. Uprawniony Wspólnik uprawniony będzie do złożenia Żądania Zbycia w stosunku do danych            

udziałów do dnia przypadającego w piątą rocznicę wniesienia wkładu pieniężnego na te udziały,             

niezależnie od ich ewentualnego zbycia w tym okresie, w każdym jednak przypadku nie później, niż do dnia                 

złożenia przez Wspólnika Zobowiązanego Żądania Nabycia tych udziałów zgodnie z § 10b poniżej. 

4. Cena sprzedaży jednego udziału w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia obliczona będzie jako: 

1) kwota wkładu pieniężnego wniesionego na ten udział w Spółce przez Wspólnika Zobowiązanego            

powiększona o 15% w skali roku liczone od dnia wniesienia wkładu pieniężnego (uznania rachunku              

bankowego Spółki) do dnia zapłaty ceny sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia – w               
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przypadku złożenia Żądania Zbycia do dnia przypadającego 30 miesięcy od wniesienia wkładu pieniężnego             

na udziały będące przedmiotem Żądania Zbycia, lub 

2) kwota wkładu pieniężnego wniesionego na ten udział w Spółce przez Wspólnika Zobowiązanego            

powiększona o 7% w skali roku liczone od dnia wniesienia wkładu pieniężnego (uznania rachunku              

bankowego Spółki) do dnia zapłaty ceny sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia – w               

przypadku złożenia Żądania Zbycia po dniu przypadającym 30 miesięcy od wniesienia wkładu pieniężnego             

na udziały będące przedmiotem Żądania Zbycia. 

5. Cena sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia płatna będzie na rachunek bankowy             

Wspólnika Zobowiązanego wskazany w umowie sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia w             

terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia. 

6. Przeniesienie udziałów na podstawie umowy sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania           

Zbycia nastąpi z chwilą zapłaty ceny ich sprzedaży w pełnej wysokości. 

7. Zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia nie będzie związane z żadnymi dodatkowymi             

zobowiązaniami, oświadczenia, warunkami ani zapewnieniami ze strony Wspólnika Zobowiązanego. 

8. W zakresie zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie Umowa Spółki stanowi umowę             

przedwstępną w rozumieniu art. 389 i następnych Kodeksu Cywilnego wiążącą każdego wspólnika Spółki             

będącego wspólnikiem w chwili wprowadzenia postanowień niniejszego paragrafu do Umowy Spółki oraz            

osoby, które zostaną wspólnikami Spółki w dniu lub po dniu podjęcia uchwały o zmianie Umowy Spółki w                 

tym zakresie, w każdym przypadku w odniesieniu do wszystkich posiadanych przez wspólnika udziałów,             

przy czym wyłącznie Uprawniony Wspólnik będzie uprawniony do żądania zawarcia umowy sprzedaży            

udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia, jako umowy przyrzeczonej w rozumieniu art. 389 i              

następnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 10b 

1. Wspólnikowi innemu, niż Uprawnionemu Wspólnik przysługuje prawo żądania nabycia przez          

Uprawnionego Wspólnika na jego rzecz udziałów posiadanych przez tego wspólnika („Wspólnik           

Wzywający”) na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Prawo Żądania Nabycia”). 

2. W celu wykonania Prawa Żądania Nabycia Wspólnik Wzywający zobowiązany jest do złożenia            

Uprawnionemu Wspólnikowi oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym          

(„Żądanie Nabycia”) określającego co najmniej dane Uprawnionego Wspólnika oraz Wspólnika          

Wzywającego, liczbę udziałów, których dotyczy Żądanie Nabycia, termin zawarcia umowy sprzedaży           

udziałów w wykonaniu Prawa Żądania nabycia, który powinien przypadać nie wcześniej, niż 21 dni i nie                

później, niż 45 dni po nadaniu przesyłki poleconej zawierającej Żądanie Nabycia lub doręczeniu go              

osobiście oraz miejsce jej zawarcia, znajdujące się na terenie miasta Wrocławia lub Warszawy. Umowa              

sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Nabycia zawarta zostanie w formie pisemnej z podpisem              

notarialnie poświadczonym. 

3. Wspólnik Wzywający uprawniony będzie do złożenia Żądania Nabycia w stosunku do danych            
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udziałów nie wcześniej, niż w dniu przypadającym 30 miesięcy od wniesienia wkładu pieniężnego na te               

udziały oraz nie później, niż do dnia przypadającego 36 miesięcy od wniesienia wkładu pieniężnego na te                

udziały, niezależnie od ich ewentualnego zbycia w tym okresie, w każdym jednak przypadku nie później,               

niż do dnia złożenia przez Uprawnionego Wspólnika Żądania Zbycia tych udziałów zgodnie z § 10a               

powyżej. 

4. Cena sprzedaży jednego udziału w wykonaniu Prawa Żądania Nabycia obliczona będzie jako kwota             

wkładu pieniężnego wniesionego na ten udział w Spółce przez Wspólnika Wzywającego powiększona o             

7% w skali roku liczone od dnia wniesienia wkładu pieniężnego (uznania rachunku bankowego Spółki) do               

dnia zapłaty ceny sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Nabycia. 

5. Cena sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Nabycia płatna będzie na rachunek            

bankowy Wspólnika Zobowiązanego wskazany w umowie sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania            

Nabycia w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia. 

6. Przeniesienie udziałów na podstawie umowy sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądania           

Nabycia nastąpi z chwilą zapłaty ceny ich sprzedaży w pełnej wysokości. 

7. Zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Nabycia nie będzie związane z żadnymi dodatkowymi             

zobowiązaniami, oświadczenia, warunkami ani zapewnieniami ze strony Uprawnionego Wspólnika. 

8. Każdy Uprawniony Wspólnik będzie zwolniony z zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży           

udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Nabycia zgodnie z niniejszym paragrafem w przypadku jej zawarcia              

przez innego Uprawnionego Wspólnika w miejsce Uprawnionego Wspólnika, do którego skierowane           

zostanie Żądanie Nabycia. 

9. W zakresie zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie Umowa Spółki stanowi umowę             

przedwstępną w rozumieniu art. 389 i następnych Kodeksu Cywilnego wiążącą każdego wspólnika Spółki             

będącego wspólnikiem w chwili wprowadzenia postanowień niniejszego paragrafu do Umowy Spółki oraz            

osoby, które zostaną wspólnikami Spółki w dniu lub po dniu podjęcia uchwały o zmianie Umowy Spółki w                 

tym zakresie, w każdym przypadku w odniesieniu do wszystkich posiadanych przez wspólnika udziałów,             

przy czym wyłącznie Wspólnik Wzywający będzie uprawniony do żądania zawarcia umowy sprzedaży            

udziałów w wykonaniu Prawa Żądania Nabycia, jako umowy przyrzeczonej w rozumieniu art. 389 i              

następnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

 

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 

2.Wspólnicy uczestniczą w czystym zysku Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 

3. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu czystego zysku w całości lub części od               

podziału i rozporządzić nim w sposób określony w uchwale, w szczególności przeznaczyć część lub całość               

zysku na fundusze celowe lub na kapitał zapasowy. 
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4. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli             

zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające            

środki na wypłatę.  

 

 

 

§ 12 

 Organami Spółki są: 

1) Zarząd; 

2) Zgromadzenie wspólników. 

 § 13 

 

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) lub większej liczby członków. 

2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Do wygaśnięcia mandatu członka Zarządu nie             

stosuje się art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników z zastrzeżeniem            

postanowień ust. 4 poniżej. 

4. Wspólnikowi Markowi Wąsikowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania          

jednego członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu na mocy pisemnego oświadczenia           

skierowanego do Spółki. Członek Zarządu powołany przez wspólnika Marka Wąsika może być odwołany             

tylko przez tego wspólnika. 

5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 

6. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień             

ust. 4 powyżej. 

7. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. 

8. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników na             

podstawie właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz            

postanowień Umowy Spółki. 

 

    § 14 

 

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnionych jest            

dwóch członków Zarządu łącznie.  

                 § 15 

Uchylony 

  

 
,  

 



 § 16 

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie          

przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników. 

  

 

§ 17 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w                 

dniu 31 grudnia 2018 roku. 

    § 18 

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez podwyższenie wartości nominalnej          

udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. 

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub            

niepieniężnym (aportem). Zgromadzenie Wspólników w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego          

spółki zdecyduje, w jaki sposób podwyższony kapitał zostanie pokryty. 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5 000 000 zł ( pięć milionów złotych) do dnia                 

trzydziestego pierwszego grudnia 2025r. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmian umowy           

Spółki. 

4. Każdy wspólnik korzysta z prawa pierwszeństwa przy obejmowaniu nowych udziałów, proporcjonalnie            

do liczby posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 

  

 § 19 

1. Spółka może zaciągać pożyczki od swoich Wspólników. 

2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości nie przekraczającej stukrotności             

wartości udziału. 

3. Wysokość i termin  dopłat  oznaczane są uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

  

§ 20 

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadkach, w            

których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszej umowy wymagają kwalifikowanej większości,           

większością wymaganą przez ustawę lub niniejszą umowę. 

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą             

kurierską, bądź mailowo na adresy poczty elektronicznej wskazane przez wspólników – w każdy sposób              

umożliwiający uzyskanie potwierdzenia odbioru. Zawiadomienia wysyła się co najmniej dwa tygodnie           

przed terminem Zgromadzenia Wspólników Zawiadomienie winno zawierać termin, miejsce oraz porządek           

obrad. Wspólnicy zobowiązani są do bieżącego aktualizowania adresów do korespondencji tradycyjnej oraz            

 
,  

 



adresów poczty elektronicznej. W przypadku braku zaktualizowania adresu, zawiadomienie wysłane na           

podany adres uznaje się za doręczone. 

3. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte uchwały jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na              

piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte lub na pisemne głosowanie. 

4. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium               

Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę. 

5. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu wszelkich technologii          

elektronicznej komunikacji na odległość, co obejmuje w szczególności: 

a) transmisję obrad Zgromadzenia Wspólników w czasie rzeczywistym, 

b) 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, 

c) korzystanie z aplikacji, sieci komórkowych, przekazu satelitarnego - umożliwiających transmisję na żywo; 

d) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia            

Wspólników. 

6. Z przebiegu posiedzenia Zgromadzenia Wspólników sporządza się pisemny protokół zawierający w           

szczególności informacje dotyczące prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do           

powzięcia uchwał, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.             

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Wspólników oraz listę             

wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Protokół ze Zgromadzenia Wspólników odbywanego elektronicznie stanowi zapis audio-wideo (protokół           

elektroniczny), którego transkrypcję załącza się do księgi protokołów Spółki. Podpisy uczestników           

Zgromadzenia Wspólników odbytego w tym trybie nie są wymagane. 

8. Dla ważności podejmowania uchwał konieczna jest obecność wspólników reprezentujących minimum           

51% kapitału zakładowego  

§ 21  

1. Umorzenie udziałów jest możliwe na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.  

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

3. Spółka może nabywać swoje udziały celem ich umorzenia za zgodą zainteresowanego Wspólnika. 

4. Za zgodą wspólnika udział może być umorzony bez wynagrodzenia. 
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