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Repertorium A numer 63312020 §vYPIs

Arr NorłRIALNy
Dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (17-04-2020 t,)

w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Księcia Witolda numer 49lok.

2, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólnikow Spółki pod firmą:

SETKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzlbą we Wrocławiu

(adres: 50-078 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego nr 4, lok, 33) RECON:

368326469, NIP: 8971,845388, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-

wego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000695434, zktórego to

Z gr ornadzeni a n o tariu s z H ann a S tr zelczyk, sp or ządziła niniej szy

PnoroKoŁ Z Nłp zwy czAJNEGo
ZcnouADzENIA WSpórNIrow

N adzwyc zajne Zgr omadzenie Wsp ólników otw or zył Marek Wąsik.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników jednogłoŚnie w głosowaniu

tajnym wybrany został Marek Wąsik, syn Kazimierza t Teresy, PESEL

877201,15757, zamteszkały 51-531 Wrocław, ui. Perkusyjna nr 17 m.4, legitymu-

jący się dowodem osobistym o numerze AXB7941,1,8, który wybór tenprzyjS.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie nie zostało zwołane z zachowa-

niem wymogów określonych w art, 23B Kodeksu spółek handlowych, ale pod-

czas Zgromadzenia reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Społki i nikt

z obecnych nie zgłoslł sprzeciwu dotyczącego odbyciaZgrotnadzenia,jak i co do

wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc Zgrornadzenie jest

zdolne do podjęcia uchwał

l-_

Przewodniczącyprzedstawiłnastępującypotządekobrad



1) otwarcie Zgtomadzenia Wspólników i wybór Ptzewodniczącego Zgromadze-

nla| ---------

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do po-

3) przyjęcie porządku obrad,

a) podjęcie uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

5) podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zmiany Umowy Spółki,----

6) podjęcie uchwały nr 3 w sprawie przyjęcta tekstu jednolitego| ----------

7) zamknięcie obrad Nadzwyczalnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.---------

Przewodniczący stwierdziŁ, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

w głosowaniu jawnym. ----------

/fr
Przewodn iczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -------------l/.,'[!rŃ

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

SETKA spółka z ogtaniczoną odpowiedzialnością

z siedzibąwe Wrocławiu z dnia 17 kwietnia2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitała zakładowego

],. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższa kapitał zakła-

dowy Spółki z kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) do kwoty

207.500,00 zł (dwieŚcie siedem tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę 7.500,00 zł

(siedem tysięcy pięćset złotych),

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez utwo-

rzenie 150 (stu pięĆdziesięciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów,

o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)każdy.----

3. Wyłącza się prawo pierwszeństwa dotychczasowych Wspólników do objęcia

nowo utworzonych udziałów, o których mowa w ust. 1., w podwyższonyrnkapi-

tale zakładowym Społki.----

4.Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęte zostaną

sposób:

w następujący



1) nowy Wspólnik Kamil Piotr Augustyniak obejmie w podwyższonyrn kapitale

zaĘadowym Spółki 1 (jeden) udziŃ, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięĆdziesiąt

złotych) i pokryje 80 w całości wkładem pienięznym w wysokoŚci 2.500,00 zł

(dwa tysiące pięćset złotych), pTzy czym nadwyżka o wartoŚci 2,450,00 zł (dwa

tysiące czterysta pięćdziesi ąt złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowe-

go Społki (agio),

2) nowy Wspólnik Dorota Maria Kafarska obejmie w podwyższonyrn kapitale

zakładowym Społkt 3O (trzydzieści) udziałów, o łącznej wartoŚci nominalnej

1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) i pokryje je w całości wkładem pienięznym

w wysokości 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złoĘch), plzy czym nad-

wyżka o wartości 73.500,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięĆset złotych) zosta-

nie wniesiona do kapitału zapasowego Społki (agio),

,3) nowy Wspólnik Gtzegotz Dariusz Aksamit obejmie w podwyższonym kapi-

tale zakładowym Społki 1 (jeden) udział, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięc-

dziesiąt złotych) i pokryje go w całości wkładem pienięznym w wysokości

2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), przy czyTfl nadwyzka o wartości

2.450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesi ąt złotych) zostanie wniesiona do ka-

pitału zapasowego Spółki (agio),

4) nowy Wspolnik Łukasz Baranowski obejmie w podwyższonym kapitale za-

kładowym Spółki 2 (dwa) udziały, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto

złotych) i pokryje je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 zł (pięc

tysięcy zŁotych), przy czyrnnadwyżka o wartoŚci 4,900,00 zł (czIery tysiące dzie-

więćset złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego Spółki (agio),

5) nowy Wspólnik Paweł Listwan obejmie w podwyższonym kapitale zakłado-

wym Społki 4 (cztery) udziały, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieŚcie

złotych) i pokryje je w całości wkładem pienięznym w wysokoŚci 10.000,00 zł

(dziesięć tysięcy złotych), przy czym nadwyżka o wartości 9.800,00 zł (dziewięc

tysięcy osiemset złotych) zostanie wniesiona do kapitafu zapasowego S

(agio),

6) nowy Wspólnik Marek Szuba obejmie w podwyższonym kapitale

J



wym Społki 40 (czterdzieści) udziałów, ołącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł

(dwa tysiące złotych) i pokryje je w całości wkładem pieniężnym w wysokości

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), przy czym nadwyżka o wartości 98.000,00 zł

(dziewięĆdziesiąt osiem tysięcy) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego

Spółki (agio),

7) nowy Wspólnik Hanna Teresa Dworzak-Szycher obejmie w podwyższonym

kapitale zakładowym Spółkt 4O (czterdzieści) udziałow, o łącznej wartości nomi-

nalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotycl,) i pokryje je w całości wkładem pienięz-

nym w wysokości 100,000,00 zł (sto tysięcy złotych), przy czymnadwyzka o war-

toŚci 98.000,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) zostanie wniesiona do kapitału

zapasowego Spółki (agio), 
,.,.., 

,., ,

8) nowy Wspólnik Ktzysztof Kaczmarek obejmie w podwyższonym kapitale,'l , |./:,i

zakładowl7m Społki 28 (dwadzieścia osiem) udziałów, o łącznejwartości ,-,o*i, , i,rł.ti
nalnej 1.400,00 zł (tysiąc czterysta złotych) i pokryje je w całości wkładem pie-',.,, " .,]

nięznym w wysokości 70.000,0O zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym 
'\ 

,1

nadwyzka o wartości 68.600,00 zł (sześcdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych)

zostanie wniesiona do kapitału zapasowego Społki (agio),---

9) nowy Wspólnik Maciei faworski obejmie w podwyższonym kapitale zakła-

dowym Społki 4 (cztety) udziały, o łącznej wartości nominalnei 200,00 zł (dwie-

ście złotyclr) i pokryje je w całości wkładem pienięznym w wysokości 10,000,00 zł

(dziesięć tysięcy złotych), przy czyrn nadwyżka o wartości 9.800,00 zł (dziewięc

tysięcy osiemset złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego Społki

(agio). -

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowa-

niu jarł,nvm,----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 2

Nadzwyczaj nego Zgtomadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

SETKA spółka z ogr articzoną odpowiedzialnością



\

z siedzibąwe Wrocławiu z dnia 17 kwietnia2020 roku

w sprawie zmiany Umowy Spółki z ogtanlczoną odpowiedzialnością

§1.

1,. Wobec podwyższenia kapitału zakładowego Nadzwyczajne Zgromadzenie

Wspolników zmienia Umowę Społki z ograniczoną odpowiedzialnością sporzą-

dzonądnia 15 września 2077 roku, zpoźniejszymtzmianami, w ten sposób, że:---

1) § 5 Umowy Spółki otrzymuje brzmieniei ------------

,,Kapitał zakładowy Społki wynosi: 207.500,00 zł (dwieście siedem tysięcy pięĆset

złotych) i dzieli się na 4.1,50 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt) udziałów, z których

każdy ma wartość nominalną: 50 zł (pięćdziesiąt złoĘch)."

2) § 6 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

,,,1) Wspólnik Malwina Wąsik posiada 3.600 (trzy tysiące sześćset) udziałow,

o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----

.'2) Wspólnik Marek Wąsik posiada 360 (trzysta sześcdziesiąt) udziałów, o łącznej

wartości nominalnej 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych),--

3) Wspólnik Łukasz Kozłowski posiada 40 (czterdzieści) udziałów, o łącznej

wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),--

4) Wspolnik Kamil Piotr Augustyniak obejmuje w podwyższonym kapitale za-

kładowym Społki 1 (jeden) udział, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięcdziesiąt

złotych) i pokrywa go w całości wkładem pienięznym w wysokości 2.500,00 zł

(dwa tysiące pięćset złotych), przy czyrrL nadwyżka o wartości 2.450,00 zł (dwa

tysiące czterysta pięćdziesiąt złotycl,t) zostanie wniesiona do kapitału zapasowe-

go Spotki (agio),

5) Wspolnik Dorota Maria Kafarska obejmuje w podwyższonyrn kapitale za-

kładowym Spółki 30 (trzydzieśct) udziałów, o łącznej wartoŚci nominalnej

1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) i pokrywa je w całości wkładem pienięznym

w wysokości 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), przy czym nad-

wyżka o wartości 73.500,00 zł (siedemdziesiąt trzy Ęsiące pięćset złotych)

nie wniesiona do kapitału zapasowego Spółki (agio), -------------------/

6) Wspólnik Grzegorz Dariusz Aksamit obejmuie w podwyższony



zakładowym Społki 1 (jeden) udział, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięcdziesiąt

złotych) i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2.500,00 zł

(dwa tysiące pięćset złotych), ptzy czym nadwyżka o wartości 2.450,00 zł (dwa

tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowe-

go Społki (agio),

7) Wspólnik Łukasz Baranowski obejmuje w podwyższonym kapitale zakłado-

wym Spółki 2 (dwa) udziały, ołącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych)

i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 zł (pięc tysię-

cy złotych), prry czym nadwyżka o wartości 4.900,00 zł (cztety tysiące dziewięć-

set złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego Spółki (agio),---

8) Wspolnik Paweł Listwan obejmuje w podwyższonynl kapitale zakładowy* 
__,,._,,, .,

Spółki 4 (cztery) udziały, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście zło- . ',,-'
,/ .1|, 1.1,,!,'.t

tych) i pokrywa je w całości wkładem pienięznym w wysokości 10,000,0O ,ł,Xi.li| ii
i \ -'J,li,','. 

J<_

(dziesięć tysięcy złotych), przy czyrn nadwyżka o wartości 9.800,00 zł (dziewięć,'J1)'-l',;,,,,,,1

tysięcy osiemset złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego Spółki._ . , .:
(agio),-

9) Wspolnik Marek Szuba obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym

Społki 40 (czterdzieści) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa

tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pienięznym w wysokości

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), przy czym nadwyżka o wartości 98.000,00 zł

(dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego

Spótki (agio),

10) Wspolnik Hanna Teresa Dworzak-Szycher obejmuie w podwyższonymka-

pitale zakładowym Społki 40 (czterdzieści) udziałów, o łącznej wartości nomi-

nalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pienięż-

nym w wysokości 100,000,00 zł (sto tysięcy złotych), przy czym nadwyżka o war-

tości 98,000,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) zostanie wniesiona do kapitału

zapasowego Społki (agio),

11) Wspolnik Krzysztof Kaczmarek obejmuje w podwyższonym kapitale zakła-

dowym Spółki 28 (dwadzieścia osiem) udziałów, o łącznej wartości nominalnej



\

1".400,00 zł (tysiąc cztetysta złoĘch) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym

w wysokości 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym nadwyzka

o wartości 68.600,00 zł (sześcdziesiąt osiem tysięcy szeŚĆset złotych) zostanie

wniesiona do kapitału zapasowego Spółki (agio),

12) Wspolnik Maciej Jaworski obejmuje w podwyższonym kapitale zakłado-

wym Spółki 4 (cztery) udziały, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieŚcie

złotych) i pokrywa je w całości wkładem pienięznym w wysokoŚci 10.000,00 zł

(dziesięć tysięcy złotych), przy czym nadwyzka o wartoŚci 9.800,00 zł (dziewięc

tysięcy osiemset złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego Społki

Przewodnrczący stwtetdzlł, ze uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, w głosowa-

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 3

Nadzwyczainego Zgtomadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

SETKA spółka z ogtaniczoną odpowiedzialnością

z siedzibąwe Wrocławiu z dnia 17 kwietnia}O}O roku

w sprawie ptzyjęcia tekstu j ednolitego

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: SETKA spółka

z ogtaniczoną odpowiedzialnoś cią z sied,zLbą we Wrocławiu postana wia ptzyjąĆ

tekst jednolity Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią spotządzoną

dnia 15 września 2OL7 roku, z późniejszyrni zmianami, o następującym brzrnie-

niu:--------

,,UMOWA SPÓŁKI SETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCLą

Stawający:

§1



1, MALWINA WĄSIK, nr PESEL: 86020115803, adres: POLSKA 97-226

ŻBI-BC}JUNEK, BRZOZOWA 5 oświad,czają że na podstawie niniejszej umowy

zawiązująspółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwanądalej "Spółką",--------

§2

SETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§3

Siedzibą Społki jest: WROCŁAW----

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD 10) PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOZYWCZYCH----------- ,::i,'
,'' '':,,, -

2) (PKD 11) PRODUKCJA NAPOJOW ----- | ' .,,,ii11

]i'i1:,l,,:,;
3) (PKD 46) HANDEL HURTOWY, ZWYŁĄCZENIEM HANDLU P]JAZDAMx ,, iL.iii

\ , ,:,\

SAMOCHODOWYMI------------ -",. '',..

"-l _4) (PKD 47) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU

D ETALICZNE Go P oI AZD AMI SAMOCHODOWYMI-------

5) (PKD 56) DZIAŁALNOŚC USŁUGOW A ZWIĄZANA Z wY ŻYWIENIEM------

6) (PKD 64) FiNANSOWA DZIAŁALNOŚC USŁUGOW A, Z WYŁĄCZENIEM

IJBEZPIECZEŃ I FUNDUSZOW EMERYTALNYC H- - - - - - - - - - -

7) (PKD 69) DZIAŁALNOŚC PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I

DORADZTWO PODATKOWE

8) (PKD 70) DZIAŁALNOŚC FIRM CENTRALNYCH (HEAD oFFICES);

DORADZTWO ZWIĄZANE Z Z ARZĄDZANIEM-----------

9) (PKD 73) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEI--------

10) (PKD 77) WYNAJEM I DZIERŻAWA--------

1 1 ) (PKD 9 6) P ]Z]STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁ ALNOŚC USŁUGOWA----

§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2O7.5O0,0O zł (dwieście siedem tysięcy pięćset

złotych) i dzteli się na 4.150 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt) udziałów, zktotych

każdy ma wartość nominalną: 50 zł (pięćdziesiąt złotych)..-

§4

Firma Spółki



§6

UdziaĘ w Spółce obejmują:

1) Wspólnik Malwina Wąsik posiada 3.600 (trzy tysiące sześćset) udziałow,

ołącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),---

2) Wspólnik Marek Wąsik posiada 360 (trzysta sześćdziesiąt) udziałów, ołącznej

wartości nominalnej 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych),

3) Wspólnik Łukasz Kozłowski posiada 40 (czterdzieści) udziałów, o łącznej

wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złoĘch),-

4) Wspólnik Kamil Piotr Augustyniak obeimuje w podwyższonym kapitale za-

kładowym Spółki 1 (eden) udziŃ, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt

-..źotych) i pokrywa go w całości wkładem pienięznym w wysokości 2.500,00 zł

'., {d,lru tysiące pięćset złotych), przy czym nadwyżka o wartości 2,450,00 zł (dwa
\\-
)tyrią." czterysta pięćdziesi ąt złotydh) zostanie wniesiona do kapitału zapasowe-

Spółki (agio),

5) Wspolnik Dorota Maria Kafarska obejmuje w podwyższonym kapitale za-

kładowym Społki 30 (ttzydzieśct) udziałów, o łącznej wartości nominalnej

1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) i pokrywa je w całości wkładem pienięznym

w wysokości 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złoĘch), prry czym nad-

wyżka o wartości 73.500,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięĆset złotych) zosta-

nie wniesiona do kapitału zapasowego Spółki (agio),

6) Wspolnik Grzegorz Dariusz Aksamit obeimuje w podwyższonym kapitale

zakładowym Spółki 1 (jeden) udział, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięcdziesiąt

złotyclr) i pokrywa 8o w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2.500,00 zł

(dwa tysiące pięćset złotych), przy czym nadwyzka o wartości 2.450,00 zł (dwa

tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowe-

go Spółki (agio),

7) Wspólnik Łukasz Baranowski obejmuje w podwyższonym kapitale zalłado-

wym Spółki 2 (dwa) udziaĘ, ołącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotyfi)

i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 zł (pięć

cy złoĘch), prry czyrn nadwyżka o wartości 4.900,00 zł (cztery tysi



set złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego Spółki (agio),---

8) Wspolnik Paweł Listwan obejmuje w podwyzszonym kapitale zakładowym

Społki 4 (cztery) udziały, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście zło-

tych) i pokrywa je w całości wkładem pienięznym w wysokości 10.000,00 zł

(dziesięć tysięcy złotych), przy czym nadwyżka o wartości 9.800,00 zł (dziewięc

tysięcy osiemset złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego Społki

1agio),

9) Wspólnik Marek Szaba obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym

Spółki 40 (czterdzieści) udziałów, o łącznej wartości nominalnei 2.000,00 zł (dwa

tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pienięznym w wysokości

pitale zakładowym Spółkt 40 (czterdzieści) udziałów, o łącznej wartości nomi-

nalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pienięż-

nym w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), przy czymnadwyżka o war-

tości 98,000,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) zostanie wniesiona do kapitału

zapasowego Spółki (agio),

11) Wspólnik Krzysztof Kaczmarek obejmuje w podwyzszonyrn kapitale zakła-

dowym Społki 28 (dwadzieścia osiem) udziałów, o łącznej wartości nominalnej

1.400,00 zł (tysiąc czterysta zŁotych) i pokrywa je w całości wkładem pienięznym

w wysokości 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych), ptzy czym nadwyżka

o wartości 68.600,00 zł (sześcdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) zostanie

wniesiona do kapitału zapasowego Społki (agio),

12) Wspólnik Maciej Jaworski obeimuie w podwyższonym kapitale

zakładowym Społki 4 (cztery) udziały, o łącznej wartości nominalnej 2O0,00 zł

(dwieście złotych) i pokrywa je w całości wkładem pienięznym w wysokości

10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), przy czyn'lnadwyżka o wartości 9.800,00 zł

10

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), przy czyrn nadwyżka o wartości 98,000,00 zł ..:i
,/ t,' i,

(dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego 
:,'',.,,):'

., 
'",i.i łł

Spółki(agio), i,ir.rj,
. .: ,l\ ;,lł1

10) Wspólnik Hanna Teresa Dworzak-Szycher obejmuje w podwyższonym ka- \,'. :\. 'i



(dziewięć tysięcy osiemset złotych) zostanie wniesiona do kapitału zapasowego

s7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony,-

§8

1,. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik moze posiadać

więcej niż jeden udział,----

2. Na każdy udział przypadajeden głos.-------

§9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§10

Zbycie, tozporządzertie, zastawienie lub obciązenie w inny sposób

i$ziałow lub ułamkowych części udztŃow podlega ograniczeniom opisanym w

niejszym § 10. Postanowień att. 1,82 § 3 - 5 Kodeksu spółek handlowych nie

stosuje się.---------

2. Zbycie lub zastawienie udziałów w Spółce wymaga zgody Społki.----

3. Wspolnik zamierzający rozporządzić udziałem lub ułamkową częścią

udziału w Spółce (,,Wspólnik Zbywający") na Tzecz dowolnej osoby

(,,Proponowany Nabywca"), powinien dostarczyć Społce pisemne

zawiadomienie o zamiatze rozpotządzenia (,,Zawiadomienie"), określając w

Zawiadomieniu, co najmniej :

1) ltczbęUdziałow, którymi zamietzaRozporządzic (,,Udziały Zbywane");--

2) tytuł, pod jakim ma nastąpić rozporządzeniem Udziałarnt 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

Zbywającemu w zamian zaUdziaĘ Zbywane (,,Cena");

4)

5)

wskazanie Proponowanego Nabywcy;

w ptzypadku, gdy Wspólnikiern Zbywającyrn jest wspólnik inny,

Marek WąsiĘ Malwina Wąsik oraz Łukasz Kozłowski (,,Up

11



Wspólnicy") - dodatkowo spotządzoną w formie pisemnej z podpisem

notarialnie poświadczonym nieodwołalną ofertę spruedaży wszystkich Udziałow

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 zbycte Udziałow Zbywanych,

Uprawnieni Wspólnicy mają prawo do skorzystania z ptawa pierwszeństwa

nabycia Udziałow Zbywanych (,,Prawo Pierwszeństwa"), na warunkach

określonych poniżej. W postanowieniach ust. 5 i następnych niniejszego

paragrafu pojęcie Wspólnik a Zbywalącego dotyczyc będzie kazdego Wspólnika

Zby w ające go niebęd ące go Up r awnionym Wsp ólnikiem. --

5, Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa, Uprawniony Wspólni

terminie 30 (ttzydziestu) dni od dnia ottzymania Zawiadomtenl,a przez

jest obowiązany do złożenia Wspolnikowi Zbywajacemu/ w formie pi

podpisem notarialnie poświad czorrytn| oświadczenia o skorzystaniu z Pra

Pierwszeństwa i przyjęciu Oferty Wspólnika w stosunku do wszystkich

Udziałow Zbywanych (,,Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa

Pierwszeństwa"). Oświadczenie o skorzystantu zPtawa Pierwszeństwa składane

będzl,e osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na

adres Wspólnika Zbywającego określony w księdze udziałow. Termin uznaje się

za zachowany w przypadku (i) osobistego doręczenia odpowiedniemu

adresatowt przed upływem terminu, lub (ii) nadania przesyłki poleconej przed

uplyweni terminu.--

6. Cena zaUdziały Zbywane nabywane przez Uprawnionego Wspólnika musi

być rowna Cenie (,,Okteślona Cena"), Wspolnik Uprawniony moze przyjąc

Ofertę Wspolnik a wyłącznie w całoś ci ibez żadnych zastrzeżeń.---

7, Prawo Pierwszeństwabędzie realizowane na nizej wskazanych warunkaclr,

zgodnie z następującym trybem:

1) w przypadku złożenia

Pierwszeństwa wyłącznie przez

OświadczeniaoskorzystaniuzPrawa
jednego Uprawnionego Wspólnika, z chwilą

12
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upływu terminu do złożenta Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa

Pierwszeństwa dochodzi do zawarcia umowy sptzedazy Udziałow Zbywanych,

na podstawie której Wspólnik Zbywający sprzedaje Udziały Zbywane na tzecz

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 Społki w

chwili złożenta Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa ptzez

ostatniego Wspólnika Akceptującego. W takim przypadku, Wspólnik Zbywający

i Wspóinik Akceptujacy będą zobowiązani do zawatcia w terminie 1,4

(czternastu) dni od daty złożenia ostatniego Oświadczenia o skorzystaniu z

Prawa Pierwszeństwa umowy sprzedaży Udziałow 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 chwllą zapłaty

Określonej Ceny, Umowa sprzedaży Udziałow Zbywanych w wykonaniu Prawa

Pierwszeństwa nie będzie zawtetać zadnych dodatkowych zobowiązań, poza

określeniem Wspólnika Zbywającegol Wspólnika Akceptującego, Udziałow

Zbywanych i Określonej Ceny;-

3) w kazdym ptzypadku zapłata Określonej Ceny nastąpi w terminie 3

(trzech) dni roboczych od zawarcla umowy sprzedaży Udziałow Zbywanych w

wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli Określona Cena nie zostanie zapłacona

w powyzszym terminie umowa sptzedaży Udziałów Zbywanych w

Prawa Pierwszeństwa wyga sa;-------- --
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8. W przypadku, gdy żaden Uprawniony Wspólnik nie złoży Oświadczenia o

skorzystan tu z P t aw a P t zyłączenia, Wsp olnik Zby w ający b ędzie uprawniony d o

p rzenie sie nia Zby w anych U działów z go dnie z Zaw iadomieniem.

9. Rozporządzenie udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego

paragrafujest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

10. Na potrzeby postanowień § 10 niniejszej Umowy rozporządzenie udziałami

oz7lacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności udziałów w

drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w szczegóIności, lecz nie wyłącznte| w

drodze wniesienia tychze udziałów tytułem wkładu niepienięznego (aportu),

sprzedaży| zaITLIaIly lub darowizny oraz zbycia w tazie likwidacji Wspólnika -

osoby prawnej.--

§lOa :,i'.'-'

1. Uprawnionemu Wspólnikowi przysługuje prawo żąd,anta zbyctana jego ,r""r1' , ir,Ś
ud,ziałow posiadany ch przez wspolnika innego, niż Uprawniony Wspólnit<',. i, łł'

' ', , \
(,,Wspólnik Zobowiązany") na warunkach określonych w niniejszym paragrafie _:,_

(,, Prawo Ż ądania Zby cia" ).-

2. W celu wykonania Prawa Ządania Zbycia Uprawniony Wspolnik

zobowtązany jest do złożenia Wspólnikowi Zobowtązanemu oświadczenia w

formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (,,Żądanie Zbycia")

określającego co najmniej dane Uprawnionego Wspólnika oraz Wspólnika

Zobowiązanego/ Iiczbę udziałów, których dotyczy Ządanie Zbycta (prry czylrrr

może ona dotyczyc tylko wszystkich Udziałow posiadanych pIzez danego

wspólnika), termin zawarcla umowy sprzedaży udziałow w wykonaniu Prawa

ZądaniaZbycia, który powinien przypadać nie wcześniej, niż2l dni i nie poźniej,

ntż 45 dni po nadaniu przesyłki poleconej zawierającej Ządanie Zbycia Iub

doręczeniu go osobiście oraz miejsce jej zawarcia, znajdujące się na terenie miasta

wrocławia lub v,łarszawy. umowa sprzedaży udziałow w wykonaniu prawa

Żądanta Zbycia zawarta zostanie w formie pisemnej z podpisem notarialnie

poświadczonym.-----

3. Uprawniony Wspólnik uprawniony będzie do złożenia Ządania Zbycia w

1,4



stosunku do danych udziałow do dnia przypadającego w piątą rocznicę

wniesienia wkładu pienięznego na te udziaŁy, n|ezaleznie od ich ewentualnego

zbycia w tym okresie, w kazdym Jednak przypadku nie poźniej, niz do dnia

złożenta ptzez Wspólnik a Zobowiązanego Ządania Nabycia tych udziałów

zgodniez§lObponiżej,

4. Cena sprzedaży jednego udziału w wykonaniu Praw a Ządania Zbycia

obliczona będzie jako :-------

1) kwota wkładu pienięznego wniesionego na ten udział w Społce przez

Wspólnika Zobowiązanego powiększona o I5"/" w skali roku liczone od dnia

wniesienia wkładu pieniężnego (uznania rachunku bankowego Społki) do dnia

zapłaty ceny sprzedaży udztałów w wykonaniu Prawa Ządania Zbycia - w

rzypadku złożenia Ządania Zbycia do dnia przypadającego 30 miesięcy od

nia wkładu pienięznego na udziaĘ będące przedmiotemŻądaniaZbycia,

2) kwota wkładu pieniężnego wniesionego na ten udział w Spółce pIzez

Wspolnika Zobowiązane1o powiększona o 7n/" w skali roku liczone od dnia

wniesienia wkładu pieniężnego (uznania rachunku bankowego Spółki) do dnia

zapłaty ceny sprzedaży udziałow w wykonaniu Prawa Ządanta Zbycia - w

przypadku złożenia Ządania Zbycta po dniu przypadającym 30 miesięcy od

wniesienia wkładu pieniężne go na udziały bę d ące p rze dmio tem Ząd ania Zby cia.

5. Cena sprzedaży ldziałów w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia płatna będzie

na rachunek bankowy Wspólnika Zobowiązanego wskazany w umowie

sprzedaży udziałow w wykonaniu Prawa Ządanta Zbycia w terminie 3 dni

roboczych od dnia je1 zaw arcia,---------

6. Przeniesienie udziałow na podstawie umowy sprzedaży udziałow w

wykonaniu Prawa ZądaniaZbycianastąpi z chwllązapłaty ceny ich sprzedaży w

pełnej 1,y sokości.- - --- -------

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

żadnymi dodatkowymi

zapewnien uarrrl ze strony

zobowiązaniami, oświadczeniami" warunkami

W sp ólnik a Zob ow iązane 8o.



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

Społki stanowi umowę przedwstępną w rozumieniu art. 3B9 i następnych

Kodeksu Cywilnego wl,ążącą kazdego wspólnika Społki będącego wspólnikiem

w chwili wprowadzenta postanowień niniejsze1o paragrafu do Umowy Spółki

oraz osoby, które zostaną wspolnikami Społki w dniu iub po dniu podjęcia

uchwały o zmianie Umowy Spółki w tym zakresie, w każdyrn przypadku w

odniesieniu do wszystkich posiadanych ptzez wspólnika udziałów, przy czym

wyłącznte Uprawniony Wspólnik będzte uprawniony do żądania zawarcia

umowy sprzedaży ud,ziałow w wykonaniu Prawa Żądania Zbycia, jako umowy

przyrzeczonej w rozumieniu art. 389 i następnych Kodeksu Cywiinego.-------------

§ 10b

1,. Wspólnikowi innemu, niż Uprawnionemu Wspólnikowi przysługuje Waw9Ę',T
żąd,ania nabycia przez Uprawnionego Wspólnika na jego rzecz 

"ariułó#z['{§ffi
posiadanych przez tego wspólnika (,,Wspólnik Wzywający") na warun\^.hiii;:-,,,iffi

określonych w ninie jszymparagrafie (,,Prawo ŻądaniaNabycia") -------,'' '_'-lł
,.-i

2. W celu wykonania Prawa Żądania Nabycia Wspólnik Wzywajacy

zobowtązany jest do złożenia Uprawnionemu Wspolnikowi oŚwiadczenia w

formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (,,Żądanie Nabycia")

określającego co najmniej dane Uprawnionego Wspólnika oraz Wspólnika

IVzywającego, Iiczbę udziałów, których dotyczy Ządanie Nabycia, termin

zawarcia umowy sprzedaży udziałow w wykonaniu Prawa Ządanta nabycia,

który powinien przypadac nie wcześniej, ntż 21 dni t nie poźniej, niż 45 dni po

nadaniu przesyłkt poleconej zawierującej Ządanie Nabycia lub doręczeniu go

osobiście oraz miejsce jej zawaTcla| znajdujące się na terenie miasta Wrocławia

lub Warszawy. Umowa sprzed,aży udziałow w wykonaniu Prawa Ządania

Nabycia zawarta zostanie w formie pisemnej z podpisem notarialnie

poświadczonym.-----

3. Wspolnik lVzywający uprawniony będzie do złożenia Żądania Nabycia w

stosunku do danych udziałow nie wcześniej, niż w dniu przypadającym 30

miesięcy od wniesienia wkładu pieniężneto na te udziały oraz nie później, ntż do
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dnia przypadającego 36 miesięcy od wniesienia wkładu pienięznego na te

udziaĘ, niezaleznie od ich ewentualnego zbycia w tym okresie, w każdym

jednak przypadku nie poźniej, niż do dnia złożenia przez Uprawnionego

Wspolnik a Żądania Zby cia tych udzia łow zgo dnie z § 1,0 a p ow y żej.- - - - - - - - - -

4. Cena sprzed,aży jednego udziału w wykonaniu Praw a Ządania Nabycia

obliczona będzie jako kwota wkładu pieniężnego wniesionego na ten udział w

Spółce przez WspolnikaWzywalącego powiększonao7n/o w skali roku liczone od

dnia wniesienia wkładu pieniężnego (uznania rachunku bankowego Spółki) do

dnia zapłaty ceny sprzedaży udziałow w wykonaniu Prawa Ządania Nabycia.---

5. Cena sprzed,aży udziałów w wykonaniu Praw a Ządania Nabycia płatna

będzie na rachunek bankowy Wspólnlka Zobowiązanego wskazany w umowie

sprzedaży udziałow w wykonaniu Prawa Ządania Nabycia w terminie 3 dni

'toboczych od dnia jej zawarcta.

6. Przeniesienie udziałow na podstawie umowy sptzedaży udziałow w

wykonaniu Prawa Żądania Nabycia nastąpi z chwilą zapłaty ceny ich sprzedaży

7. Zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Ządania Nabycia nie będzie

zwlązane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami, oświadczeniami,

warunkami ani zapewnieniami ze strony Uprawnionego Wspólnika.----

8. Każdy Uprawniony Wspólnik będzie zwolniony z zobowiązania do

zawatcla umowy sprzedaży udziałów w wykonaniu Prawa Ządania Nabycia

zgodnie z niniejszym paragrafem w przypadku jej zawarcia przez innego

Uprawnionego Wspolnika w miejsce Uprawnionego Wspólnika, do którego

skiero tł, ane zostanie Ządanie Nab;l6ią.--

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

Społki stanowi umowę przedwstępną w rozumieniu art. 389 i następnych

Kodeksu Cywilnego wiążącą każdego wspólnika Społki będącego wspólnikiem

w chwili wprowadzenia postanowień niniejsze1o paragralu do Umowy SpóĘ

oraz osoby, które zostaną wspólnikami Spółki w dniu lub po dniu podje4la

uchwĄ o zmianie Umowy Spółki w tym zakresie, w kazdym przyp,
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odniesieniu do wszystkich posiadanych przez wspólnika udziałów, przy czyrn

wyłącznie Wspólnik T{zywający będzie uprawniony do żądania zawatcia

umowy sprzedaży udziałow w wykonaniu Prawa ZądaniaNabycia, jako umowy

przyrzeczonej w rozumieniu art. 389 i następnych Kodeksu Cywilnego.-------------

§11

1, Społka moze tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Wspólnicy uczestntczą w czystyrn zysku Spółki proporcjonalnie do

posiadany ch udziało \,v.----------

3. Zgromadzenie Wspolników moze podjąć uchwałę o wyłączeniu czystego

zysku w całości lub części od podziałuirozporządzić nim w sposób określony w

uchwale, w szcze1ólności przeznaczyc częśc lub całość zysku na fundusze

celowe lub na kapitał zapasowy

4. Zarząd moze wypłactc zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za

rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa| a w

szczegóIności jezeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.---------------

s12

Organami Społki są:----------

1) Zarząd,

2) Zgromadzenie wspolnikow.----------

§13

1.Zarząd składa sięz7 (jednego) lub większejliczby członków

2, Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony, Do wygaśnięcia

mandatu członka Zarządu nie stosuje się art. 202 § 1 Kodeksu społek

handlowych,----------

3. Członkowte Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzente

Wspolników z zastrzezeniem postanowień ust. 4 poniżej.-

4. Wspólnikowi Markowi Wąsikowi przysługuje uprawnienie osobiste do

powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu pełniącego funkcję

Prezesa Zatządu na mocy pisemnego oświadczenla skierowanego do Spółki.

Członek Zatządu powołany ptzez wspólnika Marka Wąsika moze być odwołany

ś' +r/

",/ '
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tylko przez tego wspólnika.

5. Mandat członka Zaruądu wygasa wskutek śmierci, rczygnacji albo odwołania

go ze składu Zatządu.

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 p oza 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 Społki.

§14

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu

sp ółki up ow aznionych j e st dwóch członków Zar ządu łącznie.'\. l l I
','\' 

I,, §15a:,.

,

Uchylony

§16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązanta do świadczenia o

wartoŚci dwukrotnte przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie

wymaga uchwały wspólników.----------

s17

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

2.Pterwszy rok obrotowy konczy się w dniu 31 grudnia 2018 roku

§lB
1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje ptzez podwyższenie

wartości nominalnej udziałow istniejących lub ustanowienie nowycl-L.----------------

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym -ogą zostać pokryte

wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem). Zgtomadzenie Wspól

w uchwale o podwyższeniu kapitału zal<ł.adowego spółki zdecyduje, w

sposób p o dw y ższony kapitał zostanie p okryty.--

1,9
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3, Podwyższente kapitału zakładowego Społki do kwoty 5

milionów złotych) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia

Zgromadzenia Wspólników nie stanowizmiany umowy Spółki.

4. Każdy wspólnik koruysta z prawa pierwszeństwa przy obejmowaniu nowych

udziałow, ploporcjonalnie do liczby posiadanych ldziałow w kapitale

zakładowym Spółki

§19

1. Społka moze zaciągacpożyczkt od swoich Wspólnikow.---------

2. Wspólnicy moga byc zobowiązani do dokonania dopłat w wysokoŚci nie

p r zekr aczaj ącej s tukro tno ś ci w arto ś ci udziału

3. Wysokość i termin dopłat oznaczane są uchwałąZgromadzefia WspÓlników.

§20

1. Uchwały Zgromadzenia Wspolników zapadają bezwzględną większością

głosów, a w przypadkach, w których przepisy Kodeksu Społek Handlowych lub

niniejszej umowy wyrnagają kwalifikowanej większoścl, większoŚcią wymaganą

plzez ustawę lub niniejsząumowę.

2, Zgromadzenie Wspolników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub

przesyłek nadanych pocztą kurierską bądź mailowo na adresy poczty

elektronicznej wskazane ptzez wspólników - w każdy sposób umożliwiający

uzyskanie potwierdzenia odbioru. Zawtadomienia wysyła się co najmniej dwa

tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zawiadomienie winno

zawierac termin, miejsce oraz porządek obrad. Wspolnicy zobowiązani są do

biezącego aktualizowania adresow do korespondencji tradycyjnej oraz adresów

poczty elektronicznej, W przypadku braku zaktua|tzowania adresu,

zawiadomienie wysłane na podany adres uznaje się za doręczone

3. Bez odbycia Zgrotnadzenia Wspólników mo$4 być podjęte uchwały, jeże|i

wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być

000 000 zł (pięc

2025 r. Uchwałą

,ł
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podjęte lub na pisemne głosowanie.-----
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4, Zgromadzenie Wspólników moze odbywać się w siedzibie Społki lub w innym

miejscu na telytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jezeli wszyscy Wspólnicy wyrazą

na to zgodę,----

5. Wspólnik moze uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przy

wykorzystaniu wszelkich technologii elektronicznej komunikacji na odległość, co

obejmtlje w szczególności:-----

a) transmisję obrad Zgromadzenia Wspólników w czasie tzeczywistym,------------

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywstym, w ramach której wspólnicy

*o8ą wypowiadaĆ się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywającw

miejscu innym, niż miejsce obrad Zgtomadzenia Wspólników;---

c) korzystanie z aplikacji, sieci komórkowych, przekazu satelitarnego

zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał,

powzięte uchwały, Iiczbę głosow oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone

sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników

Zgromadzenia Wspólników oraz listę wspólników głosujących pruy

w ykor zy staniu środków komunikacji elektron icznej,- - - - -

7. Protokół ze Zgtomadzenia Wspolników odbywanego elektronicznie stanowi

zapis audio-wideo (protokół elektroniczny), którego transkryp cję załącza się do

księgi protokołów Spółki. Podpisy uczestników Zgromadzenia Wspólników

odbytego w tym trybie nie są wymagane.--------------

8. Dla waznoŚci podejmowania uchwał konieczna jest obecność wspólników

rep rezentuj ących minimum 5 1 % kapit ału zakłado\^/e go----

s21

jest możliwe na podstawie uchwaĘ1,, Umorzenie udziałów

Wspólników

21

Zgtom

umozliwiających transmisję na

d)lwykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w

toky Zgr omadzenia Wspólnik ow .- -- - ----
il,"ij ';]i, !

":'.' -,',6.Z przebiegu posiedzerua Zgromadzenia Wspolników sporząd,za się pisemny
,,'L,''

',l1 -,'|' protokół zawierający w szczególności informacje d,otyczące prawidłowości



2. IJdział moze być umorzony z czystego zysku albo w drodze obniżenia

kapitału zakładowego.

Społka może nabywać swoje udziały celem ich umorzellla za zgodą

zainteresowane8o Wspolnik a.- ---- ----- -

Z a zgo d ąw sp ólnik a udział może by c umoruony b ez wyna g r o d zertla." . - - - - -

Przewodn iczący stwier dztł., żeuchwała zostŃa podjęta jednogłośnie w głosowa-

Wobec wy czeIp ania p orządku obrad Przewodn iczący zamknfi Nadzwyc zajne

Zgrornadzenie Wspólników Spółki, ----

Na tym Protokół zakończono.-----------

Do aktu przedłożono: ---------

1) informację odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębi

pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnta 20 sierpnia 1,997 roku o Kra

jowym Rejestrze Sądowym dnia 77 kwietnia 2020 roku/ numer KRS: 0000695434,

z zapewnieniem, że ujawntone wpisy są aktualne| ----------

2) listę obecności

1,. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne ponosi Społka

pod firmą: SETKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią z siedzlbą we

Wrocławiu,

2. Pobrano :-------------

1) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokoŚci 0,5"/" wartoŚci, o którą

podwyższono kapitałzakładowy na podstawie art,6 ust. 1 pkt 8) lit. b) t art.7

ust. 1 pkt 9) TJstawy z dnia 9 września 2000 r, o podatku od czynnoŚci

cywilnoprawnych (Dz.IJ . z 201,9 r. poz. 1,519 z poźn. zm.) w kwocie---- -- 38,00 zł

2) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Spra-

wiedliwoś ci z dnia 28 czerwca 2OO4 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy

notarialnel (Dr,|]. z 201.8 r. poz.272 z poźn. zm,) w kwocie ---- 750,0O zł

ĄJ.

4.
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3) Podatek VAT w wysokoŚci 23% taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1

i art.146aa Ustawy o podatku od towarów i usług z dnta 11 marca 2004r. (Dz. U.

z 2020 r . poz. 106) w kwocie ----- 172,50 zł

----- Razem:960,50 zł
3. WYPis niniejszego Protokołu zostanie zarejestrowany w Centralnym

RePozYtorium Elektronicznych Wypisow Aktów Notarialnych prowadzonych

PtZeZ Krajową Radę Notarialną, za który zostanie pobrane wynagrodzenie na

Podstawie § 12. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2OO4 r. (Dz. TJ. z 2018

r. poz. 272 z poźn. zm.), wraz z podatkiem VAT (23%) od taksy notarialnej,

w Łącznej kwocie 169,74zł (sto sześćdziesiąt dziewięc złotych i siedemdziesiąt

cztety grosze),

Arr TnN OoczyrłNo, PRzyJĘTo I PoDpIsANo.

Na oryginale tego aktupoĘisy Przewodniczącego i notąriusza
Hanny Strzelczyk
Rep ertońum A numer 634/2020
kancelnńaNotańalna
H ann a Strz el c zyk N ot ańus z
50-202 Wrocłaza, ul. Księcia Witolila numer 49 lok. 2.
Wypis ten złyilano: Spółce
Pobrano:----

1) taksę notarialną na podstawie § 12. ust, 1 Rozporządzenia Mtni-
stra sprawiedliwości w sprawie malcsymalnych stawelc taksy nota-
rialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. l.]. z 2018 r. poz, 272 z późn,
zm,) w kwocie------ _-_-1QB,00 zł
2) podatekVAT (23%) od talrsy notarialnej w kwocie-------ft},Zł rł
RAzEM: ł/ag,74. zł
Wroctaw, dnia siedemnastego kuietnia dwa tysiąceńudzies
rol(u ( l /-
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