
Repertoriuln A nr 58612020

AKT NOTARIALNY

Dniatrzydziestego stycznia dwa tysiące dwtldziestego roktt (30-01-2O2O r.) we Wrocławitr w

I(ancelarii Notarialrrej Atlt-ty Poswa, przy ul. I(azlmięrza Wielkiego trr 1, przecl notariuszelr-l

Anną Poswa odbyło się Nadzwycza.ine ZgTomaclzerrie Wspólników Spółki poc1 firnrą: SETKA
SPÓłka z ogrlaniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wroclawiu (aclres Sptiłki: 50-078

Wrocław. rrl. Stanisława Leszczyriskiego numer 4 lok. 33, REGoN: 368326469. NIp:

8971845388). kapitał zakładowy 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), wpisarrej clo

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sąclowego pod nunlerem KRS 0000 695434

(dalej zwanej: ,,Spółką"), z którego to Zgronladzetria notariusz sporząclziła ninieiszy:---------_-

PRoToKoŁ
§1

Nadzwyczajne Zgronladzeriie Wspólników otworzył Marek Wąsik, syn Kazitnięrza i Teresy,

zanrieszkały: 51-53 1 Wrocław, ul. Perkttsyjna 1 7 ln. 4, posiacla.iący PESEL: 8l l20 11575] ,

którego tozsalnoŚĆ notariltsz Anna Poswa stwierdziła rra poclstawie clowocllr osclbistego o serii

i nulnerze AXB794I l8, który po wybrarriu go PrzewodniczącylT| Zgromadz.elria, ob.jął

Przewodnictwo obrad i oświadczył, że Zgt<>l,tlaclzenie Wspólników oclbywa się zgoclnie z art,

240 kodeksLr spółek lrandlowyclr, cały kapitał zakładowy spółki jest reprezentowany lra

Zgrontadzeniu (lista obecności w załączeniu). Wszyscy Wspólnicy wyrazili zgoclę na oclbycie

Zgrclrnadzenia Wspólrrikciw bez fbrrrralrrego zwołatlia orazna przedstawiorly porząclek obracl.

1. Otwarcie Zgromadzerria Wspólrrików.-------

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgrotrraclzęnia Wspolrrików

oraz.|ego zdolrrości do podejnrowania prawol11oclrych uclrwał. -----------

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie ucl'wały w sprawie zlniarry § 10 Unlowy Spółki.--

Podjęcie trclrwały w sprawie dodarria s§ 10a i § l0b do Urnowy Społki.

Podjęcie uclrwały w sprawie ztniany § 13 Unrowy Spółki.

Pod.ięcie ucliwały w sprawie ztniany § l8 Unrowy Spółki.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Urrrowy Spółki.--

9. Podjęcie trchwały w sprawie clodarria § 21 do Ut-nowy Spółki.

10, Podjęcie uchwały w sprawie n,niany § 5 Unlowy Spółki.

1 l. Zamkrrięcie obrad
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Po odczytatiitr porządktr obrad Przewodriiczący Zgromadzenia stwierdził, iz rrikt rrie wnosi

zaslrzeżeń co do utrrieszczenlaposzczególnyclr spraw w porządku obrad.--

Na wniosek Przewodniczącego Nadzwyczajne Zgromadzetlie Wspólników podjęło trcl-rwałę

w głosowarrilr jawrryln (100 % głosów za) o rrastępującej treści.------

Uchwała nr l12020

Naclzwyczajnego ZgromarJzenia Wspólników Spółki Setka spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany § 10 Umowy Spółki

Naclzwycza.jlie Zgrotnadzenie Wspólnikow Społki Setka społka z ogtanlczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławilt zr-nienia Unrowę Społki w ten sposób, że § 10

otrzyrrrrrj e brztrrienie : -------

l . Zbycie, rczporządzetrie, zastawienie lrrb obciążerrie w inny sposób udziałów ltlb ułanrko 
i

wyclr części uclziałow podlega ograniczeniotrr opisatrym w rriniejszym § l0. Postarrowieti l 
]

art.l82§3-5Kodeksurspółekharrdlowyclrriiestosujesię.----.-

2. Zbycie lub zastawiellie trdziałów w Spółce wymaga zgody Spółki. ------------ ],

3. Wspólnik zamierzaląey rozporządzić udziałern ltrb ułatnkową częścią udziału w Spółce

(,"Wspólnik Zbywający") tra rzecz dowolnej osoby (..Proponowany Nabywca"), powi-

nien dostarczyc Społce pisetrrtre zawiadolnienie o zamiarze rulzporuądzerria (,.Zawiado-

mienie"), określając w Zawiadomieniu, co najmniej: ---------

IiczbęIJdziałów,którymizamlęIzaRozporządzic(,,UdziaĘZbywane");

tytuł. pod .i akirn ma rrastąpić rozporząclzeniem Udziałami Zbywanynri ; -----------

cenę. za jaką zarnierzasp'zedać Udziały Zbywane nafzeez Propcllrowarrego Nabywcy

lr_rb łączną celrę ernisyjną akcji lub rrdziałów albo wartość ir-rriycli świadczeri lub wyna-

grodzenia naleznego Wspólnikowi Zbywaiącego w zanriatr za Udziały Zbywane

wskazanie Propotlowarrego Nabywcy;

w przypadku, gdy Wspólriikien Zbywającyrr-r jest wspolnik itrtry, niż Marek Wąsik.

Malwir-ra Wąsik oraz Łttkzrsz Kozłowski (,,Uprawnieni Wspólnicy") - clodatkowo spo-

rządzoną w tbrrnie pisenrrrej z podpiserri notalialnie poświadczot-lyrn nieodwołalną

of-ertę sprzedaży wszystkich Udziałów Zbywal"rych na rzęez Uprawrrionych Wspólni-

ków za Cetrę wraz z określenienr raclrutrku bankowego do je1 zaplaty, która riie będzie

zastrzegac zadr-rych dodatkowyclr wariltrków (,,Oferta Wspólnika").----------

W przypadku wyrazenia zgody rra zbycie Udziałów Zbywanycl-r, Uprawnier"ri Wspólrlicy

rlają prawo do skorzystar-ria z ptawa pierwszetistwa nabycia Udziałów Zbywanyclr

(..Prawo Pierwszeństwa"), na warunkaclr określorryclr ponizej. W postarrowieniaclr trst.

5 i liastęprrych r"ririie.jszego paragrafur pojęcie Wspólrrika Zbywa.iącego dotyczyć będzie

ltazdego Wspólrrika Zbywa.iącego niebędącego Uprawnionyl,t,l Wspólrrikie111. _------------
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5. C]elęm skorzystalria z Prawa Pierwszeństwa, Uprawriiony Wspo|nik w terInitlie 30 (trzy-
dziestLr) dni od dnia otrzylrrania Zawiadonlienia przez Spółkę jest obowiązatly do złoże-
nia Wspcilrrikowi Zbywa.izlcelllll, w fbrnrie piserllre.j z podpisellr notarialllie poświaclczo-
nytn, oŚwiirdczetlia o skorzystaniu z Prawa Pierwszetistwa i przyjęcitl Ofbrty Wspcllriika
w stosunku do wszystkiclt Udziałow Zbywarrych (,.Oświaclczenie o skorzystaniu z
Prarva Pierwszeństwa"). Oświadczenie o skorzystaniu zPrawa Pierwszetistwa skłaclane
będzie osobiście lub listerrr polecorrynr za zwrotnyrr-r potwierdzenietn odbioru tra aclres
Wspólrrika Zbywa.iącego określolly w księdze udziałów. T'ernrin uzna.|e się za zachowany
w PrzyPadku (i) osobistego doręczerrie odpowiednier-rru adresatowi przed r_rplywerrr tcl,-
t,ninu, lub (ii) tradatria przesyłki polecorrej przed ttpływetrr tert-nitru.

C.ęna za Udziały Zbywane nabywatle przez Uprawrrionego Wspóltiika lrrltsi być rówrla
Cerrie (..Określonir Cena"). Wspólnik Uprawtriony l11oze przy.iąc Ofbrtę Wspólnika wy-
łączllie w całości i bez żadnyc|lzastrzeżeti. ---------

wo Pierwszetistwa będzie realizowane na niźe.iwskazanyclr warttnkaclr. zgodtrie z Ila-
rjącyni trybenr:----

Przypadkrr złożenia Oświadczenia o skorzystaniu zPruwa Pierwszeństwa wyłączriie
jedriego Uprawrrionego Wspólrika, zclrwilą upływLr ternlinu do złożeIlia Oświaćl-

częnia o skorzystatriu z Prawa Pierwszetistwa doclrodzi do zzrwarcia Lll1lowy sprzeclzrzy
Udziałów Zbywarlyclr, na podstawie której Wspólnik Zbywający sprzecla.je |Jdzialy
Zbywanenalzęcz Uprawniotiego Wspólrrika, który złożył Oświaclczenie o skorzystaniu
zPrawa Pierwszetistwa za Określorrą Celrę, przy czylT| przeniesienie własności Uc]zia-
łów Zbywanyclr na rzęcz takiego Uprawliionego Wspólnika rrastąpi z clrwilą zapłaty
Określonej Ceny;

w Przypadku złożenia Oświadczenizr o Skorzystatriu z Prawa Pierwszetistwa przez wię-
ce.| niz jednego Uprawnionego Wspólrlika (..Wspólnicy Akceptujący"), Wspólnicy
Akceptrriący nabędą Udziały Zbywane w proporc.iaclr odpowiacla.iących iclr wzajerlr-
nenlll stosltnkowi w kapitale zakładowynr Spółki w clrwili zIożęnta Oświadczerlia o
Sl<orzystaniu z Prawa Pierwszetistwa przez ostatniego Wspólnika AkceptLriącego. W
takitrr przypadku, Wspólnik Zbywa.jący i Wspólnik Akcepttrjący bęclą zobowiązarii c1o

zawarcia w terlninie 14 (czternastrr) drri od daty złożeria ostattliego Oświaclczenia o
skorzystaniu z Prawa Pierwszetistwa umowy sprzedazy Udziałów Zbywanyclr, tra pocl-
stawie ktcirej Wspólnik Zbywa.jący sprzeda tJdziały Zbywalie Wspólnikowi Akcepttrją-
celllll Za OkreŚlorrą Cetrę, przy czyln przeniesienie własności Uclziałow Zbywarlyclr rla
rzecz Wspólnika Akceptrrjącego nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Cleny. Ut-t-lowir

sPrzedaży Udziałów Zbywanyclr w wykonanilt Prawa Pierwszeństwa trie bęclzie zawie-
rac żadnYch dodatkowych zobowtązań, poza określenietrr Wspcilrrika Zbywającego,
Wspcl hrika Akceptrrj ącego, Udziałów ZbywarrycIr i Określonej Ceny ; ------

w każdyIn przypadku zapłata Określonej Ceny r-rastąpi w tert-t-lit,tie 3 (trzech) dni robo-
czYc\'l od zawarcia Lllllowy sprzedazy Udziałow Zbywarlyc|i w wykonanilt Prawa Pierw-
szetistwa. Jezeli Określorra Cetla nie zostanie zapłacona w powyzszynr terrlrinie Llmowa
sprzeclaży Udziałów Zbywanyclr w wykonatriu Prawa Pierwszelistwa wygasa; ----------
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8.

9.

10.

W przypadku, gdy żaderi Uprawniotiy Wspólnik nie złoży Oświadczenia o skorzystalliu
z Prawa Przyłączenia, Wspólnik Zbywa.jący będzie uprawtriony do przeniesienia Zbywa-
rrych Udziałów zgodnię z Zawiadomienietrr.

Rozporządzerrie udziałalni z narttszenieIn postatlowieri rlirriejszego paragrafil iest bezsku-

teczlle w stostttll<tr do Spolki.

Na potrzeby postanowieri § 10 niniejszej Unlowy tozpotządzerrie udziałami oznacza
wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności udziałów w drodze iakieikol-
wiek czytulości prawtlej, w szczególności. lecz riie wyłącznie, w drodze wniesienia
tyclrże trdziałów tytułerlr wkładtr rriepieIrięzllego (aportu), sprzedaży, zamiat^ly ltrb daro-

wizny oraz zbycia w razię likwidacji Wspólrrika - osoby prawnej.

Uclrwała została podj ęta j edrrogłośnie.

Na wtriosek Przewodriiczącej Nadzwyczajtre Zgromadzetrie

w głosowarriu jawrryrrr (100 % głosów za) o rrastępqjącej treści:

Uchwała nr 212020

Nadzrvyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Setka spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie dodania § 10a i § 10b do Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Setka spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zmienia Umowę Spółki w ten sposób, że po § 10

dodaje się § l0a i § l0b w brzmieniu: ---------

."§ l0a

Uprawtliotlerlu Wspólrrikowi przysłrrguje prawo żądaniazbycia na jego rzeczudztałow
posiadarryc|^lprzez wspólnika innego, niz Uprawnioriy Wspcilnik (,,Wspólnik Zobowit1-
zany") tla warLtllkaclr okręślolryclr w rrirriejszyn paragrafie (,.Pr:rwo Żątlania Zbycia").

W celu wykonania Prawa Żądania Zbycia Uprawniony Wspólnik zt-lbowiązany jest do

zlożenia Wspólnikowi ZobowiązallemLl oświadczenia w filrrnie piserr-rrrej z podpisem no-

tarialriie poświadczorrynr (,.Żądanie Zbyci:r") określającego co rrajnrniej dane Upraw-
triotrego Wspolriika oraz Wspólnika Zobowiązanego, liczbę udziałów. któryclr dotyczy
Żądante Zbycia (przy czyr1t lToze olla dotyczyc tylko wszystkicli Udziałow posiadanycl-r

pTzez da,nego wspólnika), terrlir,l zawarcia Llmowy sp|,zędaży udziałów w wykonanilt
Prawa ŻądaniaZbycia, który powinien przypadać nie wcześniej. niżżl drii i nie pozniej.

niz45 driipo tradaniu przesyłki polecorrej zawiel,ającej Żądanie Zbycialub doręczenilr go

osobiście oraz nriejsce je.i zawarcia, zr-ra.idujące się na teretlie trriasta Wrocławitr lrrb War-
szawy. Ut-llowa sprzedaży trdziałów w wyl<ollatliu Prawa Żądania Zbycia zawarta zosta-
tlie w fbrnlie piserirnej z podpisem notarialrrie poświadczonyrtr.

Uprawniony Wspólnik uprawniony będzie do złożeria Żądaria Zbycia w stosttnktt do
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dallycli r-rdziałów do drria przypadającego w piątą roczrricę wrriesierria wkładu pieriięż-
nego na te udziały, niezalężriie od ich ewentltalnego zbycia w tytrr okresie, w kazdynl
.iednak przypadktl rrie później, niż do dniazlożeniaprzez Wspci|rrika Zobowitlztlllego żą-
dania Nabycia tyclr udziałów zgodr-rie z § 10b ponizej.

4, Cetla sprzedaży jednego udzialu w wykonirniu Prawa Ządallia Zbycia obliczona bęclzie

kwota wkładu pienięzrrego wniesionego na terr udział w Spclłce przez Wspólnika Zo-
bowiązanego powiększona o 15oń w skali roku liczone od drria wniesietiizl wkłaclLr
pieniężrrego (ttznania rachutrku bankowego Społki) do dnia zapłaty cerry sprzeclazy
ttdziałórv w wykonatriu Prawa ŻądaniaZbycia- w przypaclktl zloźerriażąclarliaZ,by-
cia do dnia przypada.jącego 30 nriesięcy od wniesienia wkładu pieniężrrego rla uclziały
będące przednriotern Ządallia Zbycia. lrrb----------

kwota wkładr"l pienięzriego wlriesionego na terr r-rdział w Spółce przę,z Wspólriika Zo-
bowiązarrego powiększona o 70ń w skali roktr liczone od driia wniesienia wkłacltr pie-
t'tięztrego (uznania raclrtttiku betnkowego Spółki) do drria zapłaty ceny sprzeclaży
r:działów w wykotiallilt Prawa ŻądaniaZbycia- w przypaclktr złożeriiażądaniaZby-
cia po driiu przypada.|ącynr 30 miesięcy od wniesiellia wkłacltr pierrięznego lra uclziały
będące przedlrriote n,l Żąclania Zby cia.- -- -

Cena sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Żądat"iaZbyciapłatna bęclzie na rachtllrek
barikowy Wspóhrika Zobowiązanego wskazally w lltrrowie sprzed,aży uclzialciw w wyko-
tranilt Prawa ZądaniaZbyciaw terminie 3 clrri roboczycli oclclnia jej zawarcia.

Przetliesienie trdziałciw na podstawie utrrowy sprzedaży rrdziałów w wykotianitl Prawa
Żąclania Zbycia riastąpi z clrwilą zapłaty ceny iclr sprzedaży w pełrrej wysokości.

1)

5.

6.

7. Zbycie lrdziałów w wykonaniu Prawa Ządatlia Zbycia rrie

dodatkowynri zobowiązanianri, oświtrćlczenia, warutrkanri,
będzie związane z żadnyn^i

atri zapewnieniarni ze strony
Wspó lni ka Zc:bowiązallego. -------

B. W zakresie zobowiązania, o którynr lnowa w Iliniejszynr parzrgrafie Ulnowa Spółki sta-
rlowi umowę przedwstępllą w rozunrietriu art. 389 i rrastęprrych l(odeksu Cywilnego wią-
żącąkażdego wspólnika Spciłki będącego wspólnikienl w chwili wprowaclzetria postano-
wieri nirriejszego paragraltl do UnTowy Spólki oraz osoby, kttire zostaną wspólnikanli
Spólki w driitr lLlb po drriu podjęcia uclrwały o zlrriatrie Urlowy Spółki w tyln zakresie, w
kazdyl-rr przypadktr w odrriesierriu do wszystkiclr posiadarrych przezwspólllika ucJziałów,
PrZY cZYlTl wYłącznie Uprawriiolry Wspólnik będzie uprawlliotry do ząclania zawarcia
LllllowY sPrzedaży trdziałów w wykotraniu Prawa ŻądtlriaZbycia.jako tttr'owy pl.zyrzę-
czonej w rozumietriu art. 389 i rrastęprryclr kodeksLr cywilnego

§ lob

1, WsPÓlnikowi intrel't-lt-t. riiż Uprawrlionelrru Wspólnik przysłtlgr_rie prawo żtldarliallabycia
PrzezUPrawnionego WspólriiI<a rra jego tzeczudziałów posiaclanych pl.zeztego wspól-
nika (.,WsPÓlnik Wzywający") tra warunkaclr określonyclr w nirrie.iszylll paragralie
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2.

(,,Prawo Żądania Nabycia").

W celtl wykotratria Prawa Żądania Nabycia Wspolnik Wzywający zobowiązatry jest do

złożenia Uprawtriotrerr-rlt Wspólrrikowi oświadczerlia w fbrnrie pisenrnej z podpiserrt llo-

tarialrlie poświaclczoriyrrr (,.Z:lclanie Nabycia") określającego co tra.jtrrnie.i darie Upraw-
nionego Wspolnika oraz Wspólnika Wzywającego. liczbę ttdziałów, którycli dotyczy Żą-

darrie Nalrycia, terlnin zawarciallmowy sptzedttży trdziałów w wykonatriu Prawa Ządania

trabycia, ktory powiriierr przypadać nie wcześtriej, niż2l drri i rlie później, niż 45 dni po

tladatriu przesyłki polecor-rej zawierające.i Ządallie Nabycia lub doręczetliu go osobiście

oraz rniejsce .jej zawarcia, zrlaidtriące się na terenie miasta Wrocławia lub Warszawy,

Ut-nowa sprzeclaży udziałów w wykonatiitt Prawa Żądania Nabycia zawarta zostatrie w. '-',

fbrrnie piserrrrrej z poclpisern rrotarialnie poświadczollylll. ------- ,r. .._i

Wspólnik Wzywający ttprawtiiotly będzie clo zlozerlia ŻądaniaNabycia w stost-ltrk1,Ido ' '

clarrycli trdziałów nie wcześtriej, rriz w dnilt przypadającyrrr 30 rrriesięcy od wlriesienia '..

wkładtr pienięznego na te Lrdziały oraz nie później, niż do dr-ria przypadającego 36 mie..,

sięcy od wtliesietlia wkładu pienięznego tra te r"rdziały, niezaleznie od icl-r ewentttalllego

zbyciaw tynr okresie, w kazdynr.iednak przypadkrr nie pozniej, tliz do drria złożerriaprzez

Uprawnionego Wspolllika ZądaniaZbyciatyclr udziałów zgodrlie z § 10a powyze.i. -----

Cenir sprzeclazy.jednego udziałtl w wykolrallitt Prawa ŻądaniaNabycia obliczoria będzie

.iako kwota wkładtr pierrięznego wniesiot-lego na terr udział w Spółce przęz Wspólnika
Wzywającego powiększona o 70ń w skali roktl liczorre od dnia wniesienia wkładu pie-

trięztrego (rtznatria rachttnku bankowego Spciłki) do dr-ria zaplaty cetry sprzed aży udziałow

w wykonaniu Prawa ŻądaniaNabycia. --

Cena sprzedaży vclziałów w wykonaniu Prawa Ządarlia Nabycia płatria będzie tra raclrlt-

nek batlkowy Wspólnika Zobowiązanego wskazatiy w unrowie sprzedaży udziałów w

wykonanitt Prawa ŻądaniaNabycia w tertninie 3 drii roboczych od dnia jej zawarcia. ---

Przeniesienie udziałów na podstawie tltrrowy sprzedazy udziałow w wykonaniu Prawa

ZądanlaNabycia nastąpi z clrwilą zapłaty celly ich sprzedazy w pełrrej wysokości.

Zbycie udziałów w wykotlatritl Prawa Żądania Nabycia nie będzie związane zżadnyrni
dodatl<owyrlri zobowiąztrnianri. oświadczetlia, warunkartri ani zapewnieniarni zę strotly

Uprawrrionego Wspólrrika. ---------

Kazdy Uprawtliorly Wspólriik będzie zwolniorry z zobowiązania do zawarcta Lll11owy

sprzeclaży udziałów w wykonalliu Prawa ŻądantaNabycia zgodnie z rrinie.iszyrn paragra-

tbrn w przypadkr_r jej zawarciaprzęz irttlego Uprawtriot,tego Wspólrrika w rniejsce Upraw-

tricltrego Wspcilnika. do ktorego skierowalle zostallie Ządanie Nabycia.

W zakresię zobowiązatria, o któryrlr mowa w riirriejszyn"r paragratie Umowa Spółki sta-

t-lowi unrowę przedwstępną w rozur1lietrilr art. 389 i rrastęprryclr l(odeksu Cywilnego wit1-

żącąkaż,dego wspcllrrika Spółki będącego wspólnikier-r-r w chwili wprowadzenia postano-

wień rrirrie.jszego paragrafir do Ulnowy Spciłki oraz osoby, które zostaną wspcilriikarrri

Spółki w dniu lub po dnitl podjęcia uclrwały o ztnianie Ulnowy Społki w tym zakresie, w

kirżdyrrr przypadkLr w odniesienilt do wszystkiclr posiadariyclr pL-zez wspólnika tldziałów,

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.



przy czylTl wyłączrrie Wspolrrik Wzywający będzie uprawniotiy do żądania zawarcia

Lll1lowy sprzedazy tldziałów w wykonalliu Prawa ŻądaniaNabycia, iako umowy przyrze-
czonej w rozttnrienitt art. 389 i następriych KodeksLr Cywilnego." ---

Uchwała została podjęta jednogłośrrie. ----------

Na wtriosek Przewodniczącego Nadzwyczajtre Zgronradzerrie Wspólnikclw podjęło uclrwałę

w głosowaniu jawtrynr (100 % głosów za) o rrastęprrjące.i treści.------

Uchwała nr 312020

czajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Setka spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany § 11 Umowy Spółki

czajne Zgromadzenie Wspólrrików Spółki Setka spółka z ograniczot-lą

odpowiedzialrrością z siedzibą we Wrocławiu zmienia Unrowę Spółki w ten sposób. że § l 1

,,1. Spółka l-noze tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy

2,Wspólrricy uczestnicząw czystyrn zysku Spółki proporc.ionalrrie do posiadanyclr trdziałów.

3. Zgrornadzenie Wspólników rlroże podjąć lrclrwałę o wyłączelritr czystego zysku w całości

ltrb części od podziału i rozporządzić rrirr-r w sposób określony w ttchwale, w szczególrrości

przę^laczyc częŚc lub całoŚĆ zysktt na fundusze celowe lub ria kapitał zapźrsowy.

4. Zarzącl rnoże wypłacic zaliczkę na poczet przewidywzrnej dywidendy za rok obrotowy,.ieżeli

zaistnieją warunki wylTlagźrne przepisarli prawa, a w szczęgólrrości ieżeli spółka posizrda

wystarczające środki na wypłatę

Uchwała zo stała podj ęta j ednogłośnie.

Na wniosek Przewodniczącego Nadzwyczaine Zgromadzerrie Wspólrrików pocljęło uclrwałę

w głosowaniu jawtiynr (10O % głosów za) o następtliącej treści:

Uchw:rła nr 412020

Naclzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spótlri Setlra spótka z ograniczonr1

oclpowiedzialnością z sieclzibą we Wroclawiu

w sprawie zmiany § 13 Umowy Spółki

Nadzwyczajrre Zgrorrladzelrie Wspólrrików Spółki Setka spółka z ogratriczoną

odpowiedzialrrością z siedzibą we Wrocławiu ztnienia Ulrrowę Społki w ten sposób, że § l3



otrzytnuje brzrnietrie: -

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

2. Człorlkowie ZarządL"r powoływarri są na czas nieokreśloriy. Do wygaśnięcia trratrclatu członka

Zarządu riie stosuje się art. 202 sS 1 Kodeksu spółek lrandlowych.-----------

3. Członkowie Zatządu są powoływani i odwoływani przez Zg,ronadzenie Wspólrrików z

zasttzeżęniem postanowieri ust. 4 ponizej.-

Zarzadu.

6. Poszczęgólrii człorrkowie Zarządu mogą być odwołarii w l<ażdyt,n czasie, z zastrzeżenierrt

postanowieri ust. 4 powyżej,

7 . Zatząd Spcltki kieruie całokształtern działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza

stldeIlr. -----

8. Do zakresu działat,ńa Zarządtt nalezą sprawy Spółki

Wspólników tra podstawie właściwyclr przepisów prawa,

niezastrzeżone dla Zgrornaclzenia

w tytrr w szczególności Kodeksr-r

spcił ek lrand l owych oraz pclstzttlowieli Ulnowy Spółki. "

Ucliwała została podj ęta .i ednogłośnie. ----------

Na wniosek Przewodniczącego Nadzwycza.irie Zgrorrradzerrie Wspólników podjęło uchwałę

w głosowalrilt jawtrytrl (100 % głosów za) o następLliącej treści.------

Uchwała nr 512020

Naclzwycz:rjnego ZgromałJzenia Wspólników Spółki Setka spółka z ograniczon:1

oclpowieclzialnością z siedzibą we Wroclawiu

w sprawie zmiany § l8 Umowy Spółki

Nadzwyczajrre Zgrot-nadzenie Wspólnikow Społki Setka spółka z ogratriczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławitt zllrienia Ut-trowę Spółki wten sposób, że § 18

ust. 3 otrzyrrruje brzr-trienie: ----

."3. Poclwyzszenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5 000 000 zł ( pięć nlilionów złotyclr)

clo drria trzydziestego pierwszego grrrdrria 2025 r. Uclrwałą Zgron"ladzenia Wspólrrików riie

4. Wspólnikowi Markowi Wąsikowi przysługr-rje uprawnienie osobiste do powoływania

odwolywania .iednego członka Zarządu pełniącego firrrkc.ię Prezesa Zaruądv na

piselrlnego oświadczelria skierowanego do Spółki. C]złoliek Zarządu powołany przezwspól

Marka Wąsika trroze byc odwołany ty||<o ptzez tego wspcilrrika.

5. Mirrrclat człollka Zarządv wygasa wsktltek śmierci, rezygnacji albo oclwołatria go ze stłaaii'i],l



stanowi zmian Llmowy Spółki."

Ucl. wała została pod.ięta jedriogłośnie.

Na wniosek Przewodrriczącego Nadzwycza|ne Zglotrradzenie Wspolrrików pocljęło ttchwałę

w głosowanitt jawrrynr (l00 % głosów za) o następLrjącej treści.------

Uchwała nr 612020

czajnego zgromadzenia wspólników spółki setka spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibąwe Wrocławiu

w sprawie zmiany § 20 Umowy Spółki

czajtre Zgrotrradzenie Wspólników Spółki Setka spółka z ogratriczolrą

odpowiedzitrlrrością z siedzibą we Wrocławiu zmienia Ulnowę Spciłki w ten sposób. że § 20

otrzytnuje brztnietrie: -

,.1. Ucliwały Zgromadzerria Wspólrrikow zapada.ią bezwzględrią większością głosów, a w

PrzYPadkacli, w któryclr przepisy Kodekstr Spółek Handlowych lrrb niniejszej Lll11owy

wYnTagają kwalifikowarrej większości, większością wylnaganą przez ttstawę ltlb nirlie.jszą

LllTloWę.

2. Zgronladzerrie Wspólników zwołuie się za pomocą listciw poleconyclr lub przesyłek

nadanYclr pocztą kurierską, bądz rlrailowo lla adresy poczty elektrorricztrei wskazalle przęz

wsPÓlrrików W każdy sposób lrrr-rozliwiający tlzyskariie potwierdzenia oclbiortl.

Zawiadomienia wysyła się co rrajrr-rriiej dwa tygodrrie przecl termitretn Zgronraclzerria

WsPÓlrrików Zawiadotrrienie winno zawierac tertrrin, nTie.isce orazpot,ządek obracl. Wspcllnicy

zc>bowiązarri są do biezącego aktLralizowania adresów do koresponclenc.ii traclycyjrre.| oraz

adresów poczty elęktrorricznej. W przypadku braklr zaktlalizowania aclresu, zawiaclot,nienie

wysłane lra podany adres uznaje się za doręczotre.

3. Bez odbycia Zgronladzenia Wspólriikclw n]ogą być pocl.ięte tlclrwały jeżeli wszyscy

wsPÓlnicY wy:.ażą lra piŚnrie zgodę na postanowienie, które lrra być poctięte lub rla pisenrne

głosowarrie

4. Zgrornadzenie Wspólriików moze odbywać się w siecJzibie Spółki lr_rb w innytn trriejscu na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspcllnicy wyrażąrra to zgoclę

5. WsPÓlnik tnoze uczestniczyć w Zgrotnadzenitt Wspólrrików ptzy wykorzystanitr wszelkicll
teclirrologii elektronicztrej kotrrut-tikacji na oclległość, co obejnrrrie w szczególriości:

a) trirnsrrrisję obrad Zgromadzerria Wspólników w czasie rzeczywistylll.----------

9



b) dwtrstroliną komunikację w czasie rueczywistym! w ramaclr której wspólrricy l11ogą

wypowiadać się w toku obrad Zgronladzerria Wspohrikciq przebywając w trriejscu innytlr niz

rrri ej sce obrad Z gr omadzerli a Wspólników, ----- --

c) korzystanię z aplikacji, sieci korlrórkowyclr, przekazu satelitarrrego - ttnrozliwiającycli

tlarrsrrrisję l1a zywo;

d) wykonywariie osobiście hrb pfzez pełnonrocnika prawa głosu ptzed lrrb w toktl

Zgronadzerria Wspólriikow. --------

6. Z przebieglr posieclzenia Zgrornadzerlia Wspolrrików sporządza się pisenlny proto$óty'lł,śą,/,$

zawiera.|ący w szczegolrrości irifbrllracie clotyczące prawiclłowości zwołania Zgrotn adzenid', 1

,:'nu 
\'i

Wspólrrikow ijego zdolnośc do powzięcia uclrwał, powzięte uchwały, liczbę głosów odclarryelr

ztlkażdąLrcIrwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu clołącza się listę obecrrości z poclpisanri '-l

ttczesttrików Zgronlaclzenia Wspolników oraz listę wspolnikow głosujących przy

wy korzystani tr środków korlurlikacj i elektrorriczlie.| . -------

7. Protokól ze Zgrolnadzenia Wspólników odbywarrego elektrotricznie stanowi zapis aurdio-

wideo (protokoł elektrotriczny), którego trzrnskrypc.ję załącza się do księgi protokołów Spciłki.

Podpisy ttczestników Zgromaclzenia Wspólrrikow odbytego w tynr trybie nie są wyll-}agane, ---

8. Dla waztrości podejmowania ttclrwał koniecznaiest obecność wspólników reprezer-rtr-riącyclr

trritlitlutn 5 l % kapitałtr zakładowego.

Ucliwała została podj ęta.i ednogłośnie.

Na rvt,liosek Przewodniczącego Nadzwyczajtle Zgrotnadzenie Wspó|rrików pod.jęło ucliwałę

w głosowanitt.jawnynl (100 % głosów za) o rrastępqjącej tręści.------

Uchwała nr 712020

Naclzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Setka spółka z ograniczon:1

otlpowiedzialnością z siedzibą we Wrocł:rwiu

w sprawie dodania § 21 do Umowy Spółki

Nadzwycza.irle Zgrotnadzetrie Wspólników Spółki Setka spółka z ograniczoną

odpowiedzialllością z siedzibą we Wrocławiu znrienia Unrowę Spciłki, w tetr sposób, ze po §

20 doda.je się § 21 w brzlrrieniu:---------

..1 . Utrlorzeriie udziałów.iest tlrozliwe na podstawie uchwały Zgtomadzenia Wspólników. -----

2. |Jdz.ial llloze być Lllllol,zol1y z czystego zysku albo w drodze obr-riżenia kapitałlr

zakładowego. -------------

3. Spółka t,l-toze tlabywać swoie lrdziały celet-tr ich lttnorzenia za z.godą zaitlteresowallego

Wspólrlilia.
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4. Za zgodą wspólnika udział rnoże być Lllnorzolly bez wynagrodzenia."-

Uclrwała została podj ęta .i edrro głośrrie.

Na wtriosek Przewodniczącego Nadzwyczajne Zgromadzeriie Wspólnikciw podjęło trclrwałę

w głosowanitl jawnytrl (100 % głosów za) o rrastępqiącej treści.------

Uchwała nr 812020

czajnego zgromadzenia wspólników spółki setka spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany § 5 Umowy Spółki
Działając rra podstawie art.255 Kodeksu spółek lranc1lowyclr, Zgrotrraclzeriie Wspólrrików po-
statlawia, co rrastęptrje: -----------

Zgrornadzenie Wspó|ników postanawia dokonać ztniany Lllllowy spclłki poprzezobniżenie war-
toŚci nonrilralne.| udziałówz500,00 złzakażdy uclz,iałrra50,00 złzakażdy urclziałz1ecltiocze_
snYrr-r PodwYzszenietrr kapitałtl zakładowego do pierwotrlej wysokości poprzez lttworzenie 900
1-1owYclr, rówrrycli i niepodzielnych r-ldziałów o wartości nonritlalnej 50,00 zł (pięćclziesiąt zło-
tyclr) każdy trdział. -----

W związku z czym:---
1. WsPÓlnicY wyrażają zgodę rra objęcie tlstanowionych 900 nowyclr Lrc]ziałów w poclwyż-

szollyln kapitale zakładowyrn Spółki w następLr|ący sposób:

- Malwina Wąsik obejrnuje 810 rrdziałów o łącznej wartości rionrilralnej 40 500,00 zl,_

- Marelr Wąsik obejrrrrrje 81 trdziałciw o łączne.j wartości trotrrilralnej 4 050,00 z|, -------

- Łukzrsz Kozłowski obejmuje 9 lrdziałów o łączriej wartości t,tol,t,linalnej 450,00 zl.-----

UdziaIY objęte ptzęz Wspólników zostaną ptzezrichpokryte w całości gotówką.

2. Zmienia się treśĆ § 5. Ulrrowy Spółki z ograniczoną oclpowiedzialnością w ten sposcib,
że otrzy lntt j e oli następrrj ące brzlrr i eni e :

,,Kttpitul zuklucloyl,),Spólkilt)lnosi 50,000,0() zl (pięćtlzie,siql l1ls,ięc,1l zlotllch) i tlzicli się lltt
l()00 (ty,siclc) uclziuló1,1,, z klórylch kttzcl1l llltt tt,ctrlość nolltil,tctlrtc1 50,00 zl (pięćclzie,sit1l zltl-
l1lc,h). "-----

Uchwała została podjęta.iednogłośnie. ----------

W PozostałYnr zakresie postanowielria Ull,1owy Spółki z ograniczol1ą oclpowieclzialnościz1 po_
zosta.ią bez zlniarl.
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Na wniosek Przewodniczącego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę

w głosowaniu jawnym (I00 % głosów za) o następującej treści.------

Uchwała Nr 9/2020

Nadzwyczajnego Zgr omadzenia \ilspólników
SETKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wroclawiu z dnia

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Umołvy Spółki.

Nadzwycza.ine Zgronradzenie Wspcl|nikclw spółki SETKA Spółka z ograniczoną oclpowie-

dzialnością z siedzibą we Wrocławiu postanawta działając na podstawie art.255

z art.257 kodekstr spółek haridlowyclr, ccl następqje:---------

§1.
Nadzwyczajtle Zgronrtrdzelrie Wspolników postanawia dokorlać znriany Lllllowy spółki w ten

sposób. ze kwottt kapitałtr zakładowego zostaje podwyzszona o kwotę 150.000,00 zł (sto pięc-

dziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 50.000 zl (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty w wy-

sokości 200.000,00 zl (dwusttl tysięcy złotych) poprzęz ustanowienie 3.000 trowyclr irdziałów

o wartości t,lortritralne.i 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) kazdy.

\Ą/ zrr iązku z czv1-11:

3. Wspólnicy wyraża.ią zgodę ria objęcie ltstanowiotrych 3.000 nowyclr udziałów w podwyz-

szollyI,11 kapitale zakładowym Spółki w rrastępujący sposób:

- Malrvina Wąsik obejmuje ż]00 udziałów o łączlrei wartości nonrinalnej l35 000,00 zł,

- Marek Wąsik obejmuje 270 udziałów o łącznej wartości notrrinalnei 13 500,00 zl.------

- Łukasz Kozlowski obejrnLrje 30 trdziałów o łączIre.i wartości trotnilralnej 1 500,00 z|. ---

LJdziały ob.ięte przez Wspó[ników zostatlą przezrich pokryte w całości gotówką.

Ztrrienia się treść s\ 5. Umowy Spółki zogtaniczorią odpowiedzialrrością w ten sposób. ze

otrzylllLlic ()l1 Ilastgptljące brzlllieltie:---------
4.

,, Kttlli l ul zukl ctdou,)l

1000 (czl c1,1l |16 j 116:ę )

Spólki u,)ltto,s,i 200,000,00 zl (clwieŚcie l1lsięc1l zlol1lch) i clzieli ,s,ię lttt

uclzitllóv,, z których kuzcly mu wurlo,ść ltominulnt1 50,()() zl (pięćtlzic-

,s,iql zlotllch), "

Uclrwała została podi ęta j edrrogłośrri e.

W pozostałytlr zakresie postanowienia Utrrowy Spółki z ograniczorią odpowiedzialrrością po-
zosta.ią bez ztlriatl.
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Uclrwała nr 912020 wclrodzi w życie z cliwilą re.iestrac.|i tlclrwały ltr 8l2O2O w l(rajowyrr-l

Rejestrze Sądowym.

Wobec WYczerPania porządku obrad Przewochriczący Zgromadzenia clokoriał jego zatnktrięcia.

§2.
Do protokołu okazano: -------------

l) irrfbrrnację odpowiada.iącą oclpisowi aktualnetrru z Rejestru Przeclsiębiorców clla spółki
firrrrą: SETKA Spółka z ogratiiczoną oclpowieclzialnością z sieclzibe1

Wrocławiu wpisarrą pod trulnererlr I(RS 0000ó95434, pobratrą na podstaw ie aft. 4

ust. 4aa ustawY z drlia 20 sierprlia 1997 roktr o l(ra.jowyll Re.jestrze Sąclowynl z clnia 30

ycznia 2020 r.,----

Lll11owę zbYcia trdziałów W spciłce pod lirrną: SETKA Spclłka z ograniczoną
odPowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. z cllria l9 gruclrria 2019 r. z poclpisarrii

notarialrrie poŚwiadczonymi przez notariusza Annę Poswa (Rep. A 36999120l()), z
której wYnika, że Kamila Swiątek sprzeclała 9 rrclziałów na rzęczMarka Wasika

3) Llmowę zbycia trclziałów w spółce pocl firmą: SETKA Spółka z ograniczoną
odPowiedzialrroŚcią z siedzibą we Wrocławiu, z drlia 03 stycztria 2O2O r, z poclpisarr-ri

llotarialrrie poŚwiadczonylni ptzez notariusza Arurę Poswa (Rep. A 53l2O2O), z której
wYnika, ze Marek Wąsik sprzedał l trdział natzeczŁukasza Kozłowskiego.------------

§3.
WYPisY tego akttr l11ozna wydawać Społce i jej Wspóltrikotn w clowolrrej ilości.

§4.
Koszty sporządzenia nirriejszego akttt porrosi Spółka.

§5.
Pobratro gotówką:

P O tl u l c k o cl c, z)l tl ll o,ś c i cyl,t, i l n o 1l r tl yl, n )l c h

- rrapodstawieart. lust 1pkt 1litkwzw. zart, lvtst2
ustawY zdnia 09.09.2000r o podatklt od czytrtrości cywilrioprawnyclr--------------975,0O zł

I4/ynagrodzenic notariuszcl -------

- na podstawie § 9 r-rst. 1 pkt 1 rozpotządzeniaMinistra Sprawiedliwości --------
z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksynralrryclr stawek taksy notarialriej ------

(Dz. U. z 2018 t.J poz. 272).------- -------(100.00 zł
- rra podstawie art.146a w zw. z art.41 ustawy z dnia II.03.2OO4r.------------

13



o podatku od towarów i usłr-rg (VAT ż3 %) ----- 138,00 zł

(Dz. U. z201] r.. poz. 1221 z póżn. zrn,)

Za wypisy aktu trotarialnego pobrane będzie oddzielr-re wynagrodzelrie na podstawie § l2

rozporządz,eriia Mirristra Sprawiedliwości zdnl,a 28.06.2004 I., wsprawie tnaksynralriycli

stawek taksy notarialnej (Dz. IJ. zżOl 8 r., poz. ż72). Wypis zostatlie przesłany do Cetitralrrego

Repozytoritrrrr Wypisów Aktow Notariahrycli. -----------

Akt ten oclczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnclręczrrie podpisał przewodniczący zg' omadzeria otaz lrotariusz

Atltra Poswa.-----
I(aticelaria Notarialria Anna Poswa we Wrocławitr, tr|ica Kaztnliętza Wielkiego nlllner 1 ------

Repertoriurrr A nr 587lż020
Wypis tetr wydatro: Spciłce.
Za wypis pobratro:
- na poclstawie § 72 1,ozpor-ządzęnia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 t'. w sprawie
nraksytlaltrycl-r stawek taksy notarialrrej------- -------------60 zł
- rra poclstawie art. 4l ust.1 ustawy z dnia l 1.03.2004 r. o podatkr-r od towarów i usług (VAT 23

13,80 zł
Razelll: 73,80 zł
Wrocław. dniatt,zydziestego stycznia dwa tysiące dwtrdziestego roku (30-0l -2020 t'.).----------
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Lista obecności wspólników

z Nadzwyczajnego Zgr omadzenia Wspólników
z dnia 30.0l,.2020 r. spółki pod firmą:

sETkA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we wrocławiu

Lukasz Kozlowski -
pełnomocnik Malwiny Wąsik

Marek Wąsik

Łuktrsz kozłowski
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ttps ://re.jestry-notarial ne. pl/1 02

30 01 .2020
https:/łejestry-nota ria lne. pl/1 02

REJESTRy NoTAR|ALNE
KĘowa Rada Notarialna
90-172 Warszawa, ul. Dzika 19t23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium
Elektronicznych wypisów Aktów Notarialnych
zawiadomienie o zaiejestrowaiym elektronicznym dokumencie notarialnym.

oRYGlNAŁ
Rep. A:
Tytuł:

WYPls
!"p. N, data Ęestracji:
Rep. A:
Data, miejsce spoządzenia:

ORGAN WYDAJACYNotariusz: 3

siedziba kancelarii:

oDBloRcA
Nazwa:

HlsToRlA

586l202a
PRoToKÓŁ

RW04-0000 1 -777 56, 2020-0 1 €0 1 0:35
59a/2a20
2020_01-30, WRocŁAW

POSWA ANNA
WRocŁAW

KMJOWY REJESTR SĄDOWY

ir?Ś53lf,i,"l35 
WPl§ REP, A oRYGlNAŁU: 586/2020, REP A.: 590/2020 NoTARlUSZ: PoSWA ANNA,
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