Repertorium A numer 5952/2019
AKT
ZAWIĄZANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ
§ 1. Stawający oświadczają, że w dniu dzisiejszym przed czyniącym notariuszem
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „ENERGO-EKO-PLUS”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, podjęło uchwałę o
przekształceniu tej spółki w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą ENERGO-EKO
PLUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna,
zwaną dalej „Spółką”.
§ 2. Stawający oświadczają, że w dniu dzisiejszym przed czyniącym notariuszem, Paweł
Jan Otwinowski oraz Rafał Roman Płatek, reprezentujący spółkę pod firmą ENERGOEKO PLUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,
spółkę pod firmą „EURO-EKO SERWIS 1” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, oraz spółkę pod firmą ENERGO-EKO
PLUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Kielcach, będących wspólnikami spółki pod firmą „ENERGO-EKO-PLUS” spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, złożyli za te spółki oświadczenia o
uczestniczeniu w Spółce.
§ 3. W związku z przyjętą uchwałą o przekształceniu oraz złożonymi oświadczeniami,
Stawający oświadczają, że niniejszym przyjmują Statut Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ
§1

1. Spółka powstała zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w
następstwie przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych
spółki
pod
firmą
„ENERGO-EKO-PLUS”
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Romualda Mielczarskiego 121, 25611 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000251924 („Spółka Przekształcana”), na podstawie uchwały numer 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki z dnia 25 października 2019 r.,
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zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Adama Rusek notariusza w
Kielcach za numerem Repertorium A Nr 5947/2019.
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi Wspólnicy Spółki Przekształcanej, tj.:
1) ENERGO-EKO PLUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Kielcach,
2) ENERGO-EKO PLUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach,
3) „EURO-EKO SERWIS 1” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Kielcach.

I.

Postanowienia ogólne
§ 2.
1. Spółka działa pod firmą: ENERGO-EKO PLUS 1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGO-EKO PLUS 1 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., jak również wyróżniającego ją znaku
graficznego.
§ 3.
Siedzibą Spółki są Kielce.
§ 4.
1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz
przystępować w charakterze wspólnika do innych spółek działających na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również może być członkiem polskich i
zagranicznych organizacji gospodarczych.
§ 5.
Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
II.

Przedmiot działalności Spółki
§ 6.
1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1)
2)
3)
4)

01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z
wyłączeniem ryżu,
01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych
i roślin bulwiastych,
01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej,
01.15.Z Uprawa tytoniu,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

01.16.Z Uprawa roślin włóknistych,
01.26.Z Uprawa drzew oleistych,
01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin
wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,
01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
11.02.Z Produkcja win gronowych,
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
20.11.Z Produkcja gazów technicznych;
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
35.14.Z Handel energią elektryczną,
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków,
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych,
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40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)

42.22.Z Roboty
związane
z budową
linii
telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych,
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych,
żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali
i chemikaliów przemysłowych,
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów,
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju,
46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz
dla zwierząt,
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego,
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.26.Z Sprzedaż
detaliczna
wyrobów
tytoniowych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach
paliw,
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
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67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona na straganach i targowiskach,
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania,
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych)
i pola namiotowe,
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, Pozostałe zakwaterowanie,
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
58.13.Z Wydawanie gazet,
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
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95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)

64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z Wynajem
i zarządzanie
nieruchomościami
własnymi
lub
dzierżawionymi,
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów finansowych,
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania,
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji,
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach,
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność
związana
z wyszukiwaniem
miejsc
pracy
i pozyskiwaniem pracowników,
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów
bezpieczeństwa,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
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122)
123)

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
124) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
125) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
126) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.
2. Jeżeli którakolwiek z rodzajów działalności Spółki, objętych przedmiotem jej
działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności
regulowanej, Spółka podejmie taką działalność dopiero po ich uzyskaniu.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcjonariuszy,
którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta
większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co
najmniej 1/2 (słownie: jedną drugą) kapitału zakładowego.
III.

Kapitał zakładowy oraz akcje
§ 7.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na
50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie:
jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych w Serii A, o numerach od A-1 (litera „A” jeden) do
A-50.000 (litera „A” pięć zero zero zero zero); cena emisyjna akcji serii A wynosi 1,00 zł (jeden
złoty).
§ 8.
Akcje Serii A w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte w całości
udziałem akcjonariusza w majątku Spółki Przekształcanej. W wyniku przekształcenia
akcjonariusz nie wnosi dodatkowych wkładów do Spółki.
§ 9.
1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, jak również
akcji na okaziciela na akcje imienne. Spółka dokonuje zamiany akcji na żądanie
akcjonariusza („Żądanie zamiany akcji”). Żądanie zamiany akcji powinno być
zgłoszone przez akcjonariusza w formie pisemnego oświadczenia złożonego
komplementariuszowi mającemu prawo reprezentowania Spółki. Zamiana akcji jest
możliwa wyłącznie za zgodą wszystkich komplementariuszy, wyrażoną w formie uchwały
lub indywidualnych oświadczeń woli. Komplementariusze powinni wyrazić zgodę na
zamianę akcji albo odmówić jej wyrażenia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
złożenia przez akcjonariusza żądania zamiany akcji. Zamiana akcji jest dokonywana przez
wydanie nowych oraz zniszczenie starych dokumentów akcji.
3. W sytuacji, gdy akcje imienne objęte są wspólnością majątkową małżeńską,
akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków, wskazany Spółce. W sytuacji,
gdy akcje na okaziciela objęte są wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem jest
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ten z małżonków, który był stroną czynności prawnej objęcia lub nabycia akcji Spółki.
4. Spółka może emitować obligacje, obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z
prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.
§ 10.
1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie o zmianie Statutu oraz wyrażenia zgody przez wszystkich
komplementariuszy.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych akcji lub
przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym następuje w drodze
subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej.
4. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia
nowych akcji w stosunku do liczby akcji przez nich posiadanych („Prawo poboru”), z
tym że Prawo poboru może być wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia z
powołaniem się na interes Spółki.
5. Uchwałą Walnego Zgromadzenia, powziętą za zgodą wszystkich
komplementariuszy można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel
środki z kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki, jeśli mogą być one użyte
na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”). W razie
Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, nowe akcje
przydzielane są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale
zakładowym Spółki i nie wymagają objęcia.
§ 11.
1. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia, powziętej za zgodą wszystkich komplementariuszy, z tym że
uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana w wypadku Umorzenia
automatycznego akcji, o którym mowa w § 13 ust. 3 poniżej; w przypadku Umorzenia
automatycznego akcji uchwałę Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego
zastępuje uchwała komplementariuszy prowadzących sprawy spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego jest możliwe przez zmniejszenie wartości
nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie akcji.
§ 12.
1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie akcji wymaga uprzedniej zgody wszystkich komplementariuszy, wyrażonej
w formie uchwały albo indywidualnych oświadczeń woli.
3. Akcje Spółki mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania. Ustanowienie
zastawu na akcjach lub użytkowania akcji wymaga zgody wszystkich komplementariuszy,
wyrażonej w formie uchwały albo indywidualnych oświadczeń woli.
4. Przyznanie prawa głosu z akcji imiennej, na której ustanowiono zastaw lub
użytkowanie jest uzależnione od zgody wszystkich komplementariuszy. Zgoda
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komplementariuszy powinna mieć formę uchwały lub indywidualnych oświadczeń woli.
5. Akcje Spółki mogą być przedmiotem współwłasności, zarówno łącznej, jak i w
częściach ułamkowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa przez wspólnego
przedstawiciela, wskazanego Spółce („Wskazanie wspólnego przedstawiciela”).
Oświadczenie woli o wskazaniu wspólnego przedstawiciela powinno zostać złożone w
formie pisemnej komplementariuszowi mającemu prawo reprezentowania Spółki.
§ 13.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia
przez Spółkę („Umorzenie dobrowolne”) albo w razie ziszczenia się zdarzenia
opisanego w ust. 3 poniżej, bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie
(„Umorzenie automatyczne”).
2. Umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem, którego
wysokość zostanie ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia, podjętej za zgodą
wszystkich komplementariuszy, albo bez wynagrodzenia, przy czym uchwała Walnego
Zgromadzenia o umorzeniu akcji bez wynagrodzenia powinna zawierać uzasadnienie.
3. Umorzenie automatyczne następuje na wniosek akcjonariusza („Zdarzenie
powodujące umorzenie automatyczne akcji”). Wniosek akcjonariusza o umorzenie
jego akcji powinien być złożony w formie pisemnej komplementariuszowi mającemu
prawo reprezentowania Spółki. W razie zaistnienia Zdarzenia powodującego umorzenie
automatyczne akcji, komplementariusze podejmują niezwłocznie uchwałę o obniżeniu
kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego wymaga zgody
wszystkich komplementariuszy prowadzących sprawy Spółki. Umorzenie automatyczne
następuje za wynagrodzeniem, którego minimalną wysokość określa ust. 4 poniżej.
4. Wynagrodzenie za umarzane akcje nie może być niższe od wartości
przypadających na akcję aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym
za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między
akcjonariuszy, przy czym kwota wynagrodzenia za umorzone akcje zostanie ustalona w
uchwale Walnego Zgromadzenia, podjętej za zgodą wszystkich komplementariuszy, a w
przypadku umorzenia automatycznego w uchwale komplementariuszy.
5. Umorzenie akcji może być finansowane z czystego zysku, w tym z zysku z lat
ubiegłych zapisanego na kapitale zapasowym, jak również ze środków pochodzących z
obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji w każdym przypadku wymaga zmiany
Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego.
6. W zamian za umorzone akcje Spółka może wydawać zbywalne świadectwa
użytkowe, bez określonej wartości nominalnej („Świadectwa użytkowe”). Świadectwa
użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Świadectwa użytkowe uprawniają do
udziału w części zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy w wysokości
określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
IV.

Komplementariusze
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§ 14.
za zobowiązania

Wspólnikami odpowiadającymi
Spółki bez ograniczenia
(komplementariuszami) są:
a) ENERGO-EKO PLUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Kielcach, adres i adres do doręczeń: ul. Romualda Mielczarskiego
121, 25-611 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000458405,
którego wkład do Spółki wynosi 8.400,00 zł (osiem tysięcy czterysta złotych) i został
pokryty jego udziałem w majątku Spółki Przekształcanej. W wyniku
przekształcenia Komplementariusz nie wnosi dodatkowych wkładów do Spółki,
b) ENERGO-EKO PLUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres i adres do doręczeń: ul.
Romualda Mielczarskiego 121, 25-611 Kielce, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
za numerem KRS: 0000804491, którego wkład do Spółki wynosi 8.367.600,00 zł
(osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) i został pokryty jego
udziałem w majątku Spółki Przekształcanej. W wyniku przekształcenia
Komplementariusz nie wnosi dodatkowych wkładów do Spółki.
§ 15.
1. Komplementariusz nie może być zwolniony z zobowiązania do wniesienia
wkładu do Spółki.
2. Komplementariusze wnoszą wkład na kapitał zapasowy, który stanowi inne
fundusze w rozumieniu art.132 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Wkłady wnoszone przez komplementariuszy mogą być wkładami pieniężnymi lub
wkładami niepieniężnymi. W szczególności wkład komplementariusza może polegać na
przeniesieniu lub obciążeniu rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych
świadczeń na rzecz Spółki.
4. Komplementariusz może wnieść do Spółki wkład dodatkowy. Wniesienie przez
komplementariusza wkładu dodatkowego wymaga zmiany Statutu.
5. Dopuszczalny jest częściowy zwrot wkładów wniesionych przez
komplementariusza na inne fundusze. Zwrot wkładu wymaga zmiany Statutu.
§ 16.
1. Udział kapitałowy komplementariusza jest równy wartości wniesionego do Spółki
wkładu.
2. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do odsetek od udziału
kapitałowego.
3. Udział kapitałowy komplementariusza jest zwracany w sytuacjach uregulowanych
w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
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§ 17.
Komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem Spółki, przy czym w
takim wypadku jest on zobowiązany do wniesienia wkładu zarówno na kapitał zapasowy,
jak i na kapitał zakładowy.
§ 18.
1. Dotychczasowy akcjonariusz może uzyskać status komplementariusza, albo osoba
trzecia może przystąpić do spółki w charakterze komplementariusza („Przyjęcie do
Spółki nowego komplementariusza”).
2. Przyjęcie do Spółki nowego komplementariusza wymaga zgody wszystkich
dotychczasowych komplementariuszy, wyrażonej w formie uchwały lub indywidulanych
oświadczeń woli, złożonych na piśmie oraz zmiany Statutu.
§ 19.
1. Dopuszczalne jest przeniesienie przez komplementariusza ogółu praw i
obowiązków.
2. Ogół praw i obowiązków może zostać przeniesiony na dotychczasowego
komplementariusza, na akcjonariusza, jak również na osobę trzecią.
3. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków nie wymaga zgody pozostałych
wspólników.
V.

Prowadzenie spraw Spółki i Jej reprezentowanie
§ 20.
1. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, z
tym że komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw Spółki w
zakresie przekazanym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia
Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. W wypadku, gdy w Spółce jest jeden komplementariusz, ma on obowiązek
prowadzenia spraw Spółki. W wypadku, gdy w Spółce jest kilku komplementariuszy,
sposób prowadzenia spraw Spółki określają postanowienia ust. 3 – ust. 5 poniżej.
3. W sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności Spółki, każdy z
komplementariuszy prowadzących sprawy Spółki może podejmować decyzje
samodzielnie, przy czym za sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki
rozumie się wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej powodującej zaciągnięcie
zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości nieprzekraczającej 100.000 zł
(słownie: sto tysięcy złotych) jednorazowo, a dla świadczeń powtarzających się o wartości
nieprzekraczającej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w skali roku.
4. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest
jednomyślna uchwała komplementariuszy mających prawo prowadzenia spraw spółki.
5. Czynności nagłej, której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę
może dokonać każdy z komplementariuszy prowadzących sprawy Spółki.
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6. W wypadku, gdy komplementariusz jest osobą prawną, bądź handlową spółką
osobową, prowadzi on sprawy Spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji dotyczącym tej
osoby prawnej, bądź handlowej spółki osobowej.
7. Komplementariusze mogą uchwalić regulamin, określający szczegółowy sposób
prowadzenia spraw Spółki.
§ 21.
1. Spółkę reprezentują komplementariusze.
2. Komplementariusz może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w
imieniu Spółki, jak również może reprezentować obie strony czynności prawnej.
3. Każdy z komplementariuszy ma prawo reprezentowania Spółki. Prawo
reprezentowania Spółki obejmuje dokonywanie w jej imieniu wszelkich czynności
sądowych i pozasądowych.
4. Oświadczenia woli kierowane do Spółki mogą być doręczane jednemu
komplementariuszowi mającemu prawo reprezentowania Spółki.
5. W wypadku, gdy komplementariusz jest osobą prawną, bądź handlową spółką
osobową, reprezentuje on Spółkę zgodnie ze sposobem reprezentacji dotyczącym tej
osoby prawnej, bądź handlowej spółki osobowej.
6. Akcjonariusz może reprezentować Spółkę jako jej pełnomocnik, albo jako
prokurent.
7. Spółka może udzielić pełnomocnictwa albo prokury również podmiotowi
niebędącemu akcjonariuszem.
VI.

Zakaz konkurencji
§ 22.
1. Każdy komplementariusz, w tym będący jednocześnie akcjonariuszem,
zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami
Spółki.
2. Komplementariusz, w tym będący jednocześnie akcjonariuszem, może zajmować
się interesami konkurencyjnymi, w tym w szczególności uczestniczyć w konkurencyjnej
spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub
członek organu spółki.
VII.

Udział w zysku
§ 23.
1. Z tytułu prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki komplementariusz
otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość oraz terminy wypłaty określa umowa
zawarta pomiędzy komplementariuszem a Spółką („Umowa o zarządzanie Spółką”).
Przy zawarciu, rozwiązaniu i zmianie Umowy o zarządzanie Spółką, Spółka jest
reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia, który
określa wysokość wynagrodzenia dla Komplementariusza z tytułu prowadzenia spraw
Spółki i jej reprezentowania.
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2. Wynagrodzenie należne komplementariuszowi na podstawie Umowy o
zarządzanie Spółką nie pomniejsza jego prawa do udziału w zysku Spółki. ------------------§ 24.
1. Zysk Spółki może być przeznaczony do podziału między wspólników uchwałą
Walnego Zgromadzenia.
2. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w następujący sposób:
1) komplementariusz ENERGO-EKO PLUS 1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach – 0,10 % udziału w zysku,
2) komplementariusz ENERGO-EKO PLUS 1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach – 97,90
% udziału w zysku,
3) akcjonariusze – 2 % udziału w zysku, przy czym akcjonariusze uczestniczą w
zysku proporcjonalnie do posiadanych akcji.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
akcje przysługiwały w dniu powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale
zysku. Walne Zgromadzenie może określić odmienny dzień, według którego ustala się
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, niż ten, o którym
mowa w zdaniu poprzednim („Dzień dywidendy”). Dzień dywidendy nie może być
wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia przez Walne
Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy.
4. Komplementariusze prowadzący sprawy Spółki upoważnieni są do wypłaty
akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga uchwały
komplementariuszy prowadzących sprawy Spółki. Uchwała komplementariuszy o
wypłacie zaliczek na poczet dywidendy może być powzięta, jeśli Spółka posiada środki
wystarczające na wypłatę, a ponadto jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za
poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku
osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe
utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek mogą dysponować
komplementariusze prowadzący sprawy Spółki, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i
akcje własne.
5. Walne Zgromadzenie może postanowić o nie przekazywaniu wypracowanego w
danym roku obrotowym zysku do wypłaty akcjonariuszom i przeznaczeniu go na inne
cele, w szczególności na utworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie szczególnych
strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub kapitał zapasowy).
VIII.

Walne Zgromadzenie
§ 25.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 26.
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być co najmniej:
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1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki i ją
reprezentującym absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
§ 27.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki oraz w każdym innym mieście
będącym siedzibą powiatu znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 28.
1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze oraz
komplementariusze, w tym będący jednocześnie akcjonariuszami
2. Prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu mogą wykonywać akcjonariusze
oraz komplementariusze będący jednocześnie akcjonariuszami. Każda akcja daje prawo
do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą wykonywać
również przed pełnym pokryciem akcji.
4. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik
innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec
spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania
wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
§ 29.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż 6 (słownie: sześć)
miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
§ 30.
1. Walne Zgromadzenie zwołują komplementariusze mający prawo prowadzenia
spraw Spółki.
2. Jeśli bilans sporządzony przez komplementariuszy prowadzących sprawy spółki
wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną
trzecią) kapitału zakładowego, komplementariusze prowadzący sprawy Spółki powinni
niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego
istnienia Spółki.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej ½ (jedną drugą)
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą samodzielnie
zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad („Żądanie zwołania”). Żądanie
Zwołania powinno być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej
komplementariuszowi mającemu prawo reprezentacji najpóźniej na miesiąc przed
proponowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
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5. W wypadku, gdy wszystkie akcje w Spółce są akcjami imiennymi, Walne
Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą
kurierską, wysłanych co najmniej na 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu
poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane
akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę,
podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
6. W wypadku, gdy Spółka wyemituje akcje imienne oraz akcje na okaziciela, Walne
Zgromadzenie będzie zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (słownie: trzy) tygodnie
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 31.
Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, uchwały mogą być
podejmowane, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie
zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
§ 32.
1. Walne Zgromadzenie otwiera komplementariusz lub – w przypadku jego
nieobecności – akcjonariusz uprawniony z największej liczby akcji. Osoba dokonująca
otwarcia Walnego Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru Przewodniczącego
spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie
obrad Walnego Zgromadzenia, czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami
Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, udzielanie i odbieranie głosu,
przeprowadzanie głosowań, podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych,
współpraca z notariuszem spisującym protokół Walnego Zgromadzenia, udzielanie
wyjaśnień w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia i zgłoszonych przez
akcjonariuszy wniosków.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający jego organizację.
§ 33.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych
porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie
może podejmować uchwały tylko, jeśli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim
akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że
przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 34.
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1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w
przepisach Kodeksu spółek handlowych, wymagają:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków,
3) wybór biegłego rewidenta,
4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu Spółki lub przez komplementariuszy przy prowadzeniu spraw i
reprezentacji,
5) zawarcie umowy o nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę
przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą) wpłaconego kapitału zakładowego, od
komplementariusza będącego założycielem lub od akcjonariusza, albo dla
Spółki lub spółdzielni zależnej, jak również od spółki dominującej albo
spółki lub spółdzielni zależnej, przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat od
dnia zarejestrowania Spółki,
6) powierzenie prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentowania Spółki
jednemu albo kilku komplementariuszom,
7) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom,
8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
9) zbycie nieruchomości Spółki,
10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
11) emisja obligacji,
12) połączenie i przekształcenie Spółki,
13) zmiana Statutu,
14) rozwiązanie Spółki,
15) podział zysku w części przypadającej komplementariuszom,
16) sposób pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
2. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub
udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w § 34 ust.1
pkt.6)-pkt.14) powyżej, wymagają pod rygorem nieważności zgody wszystkich
komplementariuszy.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w § 34 ust.1 pkt. 15) pkt. 16) powyżej wymagają pod rygorem nieważności zgody większości
komplementariuszy.
5. Zgoda komplementariuszy na uchwały Walnego Zgromadzenia może być
wyrażona podczas obrad Walnego Zgromadzenia albo po zamknięciu Walnego
Zgromadzenia.
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IX. Rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz
wypowiedzenie umowy Spółki przez komplementariusza
§ 35.
Rozwiązanie Spółki powodują:
1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
2) ogłoszenie upadłości Spółki,
3) śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza, z
zastrzeżeniem § 36, § 37 oraz § 38 poniżej,
4) inne przyczyny przewidziane prawem.
§ 36.
Śmierć komplementariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki, jeżeli w
miejsce zmarłego komplementariusza wstąpią jego spadkobiercy albo jeden z
dotychczasowych akcjonariuszy uzyska status komplementariusza.
§ 37.
Ogłoszenie upadłości komplementariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania
Spółki, jeśli po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, do Spółki przystąpi nowy
komplementariusz albo jeden z dotychczasowych akcjonariuszy uzyska status
komplementariusza.
§ 38.
Wystąpienie komplementariusza ze Spółki nie stanowi przyczyny rozwiązania
Spółki, jeśli do Spółki przystąpi nowy komplementariusz albo jeden z dotychczasowych
akcjonariuszy uzyska status komplementariusza.
§ 39.
1. Rozwiązanie Spółki następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są komplementariusze prowadzący sprawy Spółki.
§ 40.
1. Komplementariusz może wypowiedzieć umowę Spółki z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, który wynosi 1 (jeden) miesiąc od daty doręczenia Spółce przez
komplementariusza oświadczenia woli o wypowiedzeniu w sposób, o którym mowa w §
21 ust. 4 powyżej. Oświadczenie komplementariusza o wypowiedzeniu umowy Spółki
wymaga zachowania formy pisemnej
2. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy Spółki.
X.

Gospodarka Spółki
§ 41.
1. Rokiem obrotowym i zarazem rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy i zarazem pierwszy rok podatkowy Spółki kończy się 31
grudnia 2020 roku.
§ 42.
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Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości.
§ 43.
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitał z aktualizacji wyceny,
d) pozostałe kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą za zgodą
wszystkich komplementariuszy, na początku i w trakcie roku obrotowego inne kapitały
oraz fundusze celowe. W szczególności tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie
szczególnych wydatków lub strat. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy
celowych decyduje Walne Zgromadzenie oraz wszyscy komplementariusze.
§ 44.
Komplementariusze prowadzący sprawy Spółki są zobowiązani sporządzić
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok
obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego.
§ 45.
Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości
co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej
jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
XI.

Postanowienia końcowe
§ 46.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”
§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka.
§ 8. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Stawającemu, Spółce lub Wspólnikom w
dowolnej ilości.
§ 9. Stawający pouczeni przez notariusza o art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych oświadczają, iż wynikiem przekształcenia spółki z o.o. w
spółkę komandytowo-akcyjną nie jest zwiększenie majątku spółki.
Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
§ 10. Pobiera się:
a) 3.000,00 zł tytułem taksy notarialnej na podstawie § 3 pkt 5) Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej;
b) 690,00 tytułem podatku VAT według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz
i 146a, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług.
Opłaty powyższe nie zawierają kosztów wypisów i odpisów niniejszego aktu.
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Razem 3.690,00 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

