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Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stawający działający przy tym akcie jak podano w komparycji,   oświadczają że w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę komandytową-akcyjną, zwaną dalej 
Spółką.  

 

§ 2 

1. Firma Spółki brzmi: WX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka 
komandytowo-akcyjna.  

2. Dopuszcza się używanie skrótu: WX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A. 
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.  

 

§ 3 

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.  

 

§ 4 

Czas trwania spółki jest nieograniczony.   

 

§ 5 
1. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne podmioty w kraju i za 

granicą.  
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. Na terenie swego 

działania Spółka może tworzyć inne spółki bądź przystępować do już istniejących oraz 
korzystać z wszelkich form współpracy z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi. 

 

§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 
1) (Pkd 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała  

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 
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2) (Pkd 38) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem  
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców  

3) (Pkd 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  
4) (Pkd 42) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej  
5) (Pkd 43) Roboty budowlane specjalistyczne  
6) (Pkd 45) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa 

pojazdów  samochodowych   
7) (Pkd 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi  
8) (Pkd 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami  

samochodowymi   
9) (Pkd 49.4) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana  

z  przeprowadzkami  
10) (Pkd 52) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport  
11) (Pkd 55) Zakwaterowanie  
12) (Pkd 56) Działalność usługowa związana z wyżywieniem  
13) (Pkd 58) Działalność wydawnicza  
14) (Pkd 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 
15) (Pkd 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  
16) (Pkd 69) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe  
17) (Pkd 71) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy  

techniczne  
18) (Pkd 72.1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

przyrodniczych i  technicznych  
19) (Pkd 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 
20) (Pkd 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  
21) (Pkd 77) Wynajem i dzierżawa 
22) (Pkd 78) Działalność związana z zatrudnieniem  
23) (Pkd 79) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 

turystycznych  oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji  
i działalności z nią związane  

24) (Pkd 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i  
-zagospodarowaniem terenów zieleni 

25) (Pkd 82) Sziałalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała  
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 

26) (Pkd 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem  
27) (Pkd 88) Pomoc społeczna bez zakwaterowania 
28) (Pkd 90) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką  
29) (Pkd 93) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna  
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2. Jeżeli określony przedmiot działania wymaga koncesji bądź zezwolenia, podjęcie 
działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownego 
zezwolenia lub koncesji.  

 
Wspólnicy, wkłady i prowadzenie spraw Spółki 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 
500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 
10 groszy każda, o Nr A-000001 do A-500000.  

2. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.  
 

§ 8 
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze 

emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących. 
Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno wkładami pieniężnymi, 
jak i niepieniężnymi.  

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne)  
z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego, na zasadach określonych 
obowiązującymi przepisami prawa.   

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na wniosek akcjonariusza akcje na 
okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne, a akcje imienne mogą być zamienione 
na akcje na okaziciela.  

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z 
prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.  

 
§9 

1. WX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi jest 
komplementariuszem Spółki, odpowiadającym wobec wierzycieli za zobowiązania 
Spółki bez ograniczenia.  

2. Wkład komplementariusza – WX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w   Łodzi – stanowi:  
1) strona www, domena internetowa wycenione na kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy 

złotych),   
2) znak towarowy wyceniany na kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych),   
3) doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami, historię działalności 

gospodarczej i dokonanych transakcji, wiarygodność na rynku nieruchomości   
wyceniane na kwotę 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).  

3. Komplementariusz wnosi wkład na kapitał zapasowy Spółki.  
4. Pozostali wspólnicy są akcjonariuszami Spółki, w sposób następujący:   

1) Rafał Raczyński obejmuje 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych, o Nr 
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od A-000001 do A-200000, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda  
i o łącznej wartości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i zobowiązuje się 
pokryć je wkładem pieniężnym w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 
złotych) w terminie do 21 maja roku 2020,   

2) Adrian Tulkowski obejmuje 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych,  
o Nr od A-200001 do A-400000, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) 
każda i o łącznej wartości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i zobowiązuje 
się pokryć je wkładem pieniężnym w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 
złotych) w terminie do 21 maja roku 2020,  

3) WX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi obejmuje 75.000 
(siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych, o Nr od A-400001 do A-
475000, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości 
7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) i zobowiązuje się pokryć je wkładem 
pieniężnym w wysokości 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) w ciągu 
siedmiu dni od sporządzenia niniejszego statutu, 

4) WXMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi obejmuje 
25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych, o Nr od A-475001 do 
A-500000, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda i o łącznej 
wartości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) i zobowiązuje się pokryć je wkła-
dem pieniężnym w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) w ciągu 
siedmiu dni od sporządzenia niniejszego statutu.  

5.  Wspólnicy oświadczają, ze wszystkie akcje zostały objęte.  
  

§ 10 

1. Ogół praw i obowiązków komplementariusza może być przeniesiony na osobę trzecią 
bez zgody pozostałych wspólników. 

2. Za zgodą  wszystkich komplementariuszy  oraz za zgodą  Walnego Zgromadzenia  
osoba trzecia lub akcjonariusz może – w drodze zmiany statutu przystąpić  do Spółki 
w charakterze komplementariusza.  

3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki wyrażanej w formie uchwały Walnego 
Zgromadzenia. W celu zajęcia stanowiska przez Walne Zgromadzenie, akcjonariusz 
składa komplementariuszowi zawiadomienie o zamiarze zbycia, w którym wskaże 
liczbę zbywanych akcji, cenę sprzedaży, sposób uiszczenia ceny sprzedaży oraz 
nabywcę. Walne Zgromadzenie w terminie 45 dni od dnia doręczenia 
komplementariuszowi zawiadomienia może odmówić zgody na zbycie akcji, a w takim 
wypadku powinno wskazać innego nabywcę, który w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od daty wskazania będzie zobowiązany do nabycia akcji i uiszczenia ceny sprzedaży 
równej cenie wskazanej w zawiadomieniu akcjonariusza – w razie gdy w powyższym 
terminie 30 dni nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia ceny, 
akcjonariusz uprawniony jest do zbycia akcji po cenie nie niższej niż wskazana 
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w zawiadomieniu. Brak stanowiska Walnego Zgromadzenia w terminie 45 dni 
od doręczenia komplementariuszowi zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji upoważnia 
do zbycia akcji po cenie wskazanej w zawiadomieniu.  

4. Postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania w wypadku, gdy:  
1) akcje zbywane są na rzecz spółki, w której akcjonariusz jest jedynym 

wspólnikiem,  
2) wszyscy akcjonariusze dokonują jednoczesnej sprzedaży akcji na rzecz osoby 

trzeciej,  
3) wszyscy akcjonariusze otrzymali oferty nabycia akcji od osoby trzeciej za tę samą 

cenę sprzedaży jednej akcji oraz na tych samych pozostałych warunkach.  
5. Obciążenie akcji wymaga zgody Spółki wyrażanej w formie uchwały Walnego 

Zgromadzenia.  
 

§11. 

1. Komplementariuszowi – WX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Łodzi - przypada 70% (siedemdziesiąt procent) zysku Spółki.  

2. Akcjonariuszom przypada łącznie 30% (trzydzieści procent) zysku Spółki. 
3. Podział dywidendy pomiędzy akcjonariuszy w ramach przypadającej im części zysku, 

przeznaczonego do podziału, następuje proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.  
4. Uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością co najmniej 80% głosów,  

za zgodą jedynego komplementariusza, możliwe jest ustalenie parytetu części zysku 
komplementariusza i akcjonariuszy za dany rok obrotowy odmiennie, niż to określono  
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Uchwała taka może być podjęta przed rozpoczęciem 
roku obrotowego, którego dotyczy, w jego trakcie lub najpóźniej do końca miesiąca 
lutego roku następnego.  

 
§ 12. 

1. O przeznaczeniu zysku za rok obrotowy, wykazanego w sprawozdaniu finansowym 
zbadanym przez biegłego rewidenta, decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta 
za zgodą jedynego komplementariusza Spółki.   

2. Uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku podejmuje się odrębnie wobec części zysku 
przypadającej komplementariuszowi, a odrębnie wobec części przypadającej 
akcjonariuszom. W odniesieniu do każdej z powyższych części zysku możliwe jest:   

1) przeznaczenie zysku do wypłaty w całości lub części lub   
2) wyłączenie zysku od podziału w całości lub części i przeznaczenie go na określone 

kapitały lub fundusze spółki.  
 

3. W razie wyłączenia zysku w całości lub w części od podziału i przeznaczenia go na 
określone kapitały lub fundusze Spółki, odnośne kwoty mogą być w kolejnych latach 
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przeniesione z tych kapitałów lub funduszy i przeznaczone na wypłatę zysku, o ile nie 
będą konieczne na pokrycie straty.     

4. W trakcie roku obrotowego Spółka może wypłacać zaliczki na poczet zysku (w odnie-
sieniu do komplementariuszy) lub dywidendy (w odniesieniu do akcjonariuszy), po speł-
nieniu przesłanek określonych przepisami prawa.  

 
§ 13. 

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 
dany rok obrotowy (dzień dywidendy), określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Dzień 
dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od 
dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału w całości lub w części. W 
razie niepodjęcia uchwały o odmiennym ustaleniu dnia dywidendy, uprawnionymi do 
dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
powzięcia uchwały o podziale zysku.  

2. Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego 
Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywi-
denda jest wypłacana w dniu określonym przez komplementariusza, nie później niż do 
końca roku, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku.  

 

§ 14. 

O sposobie pokrycia straty decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta za zgodą 

jedynego komplementariusza Spółki.  

 

§ 15. 

1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są komplementariusze samodzielnie.  

2. Wykonywanie prawa reprezentacji następuje poprzez Zarząd komplementariusza - 
zgodnie z zasadami jego reprezentacji.  

 

§ 16. 

Do prowadzenia spraw Spółki uprawniony i zobowiązany jest wyłącznie komplementariusz:  

 

§17. 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje komplementariusz w ciągu 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje komplementariusz z własnej inicjatywy lub 
na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. 

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
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połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym, dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.  

6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie 
może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą 
kurierską, wysłanych co najmniej 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. 

7. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, 
jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i komplementariusze są obecni, a nikt 
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia 
poszczególnych spraw do porządku obrad. 

  

§18. 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i w Łowiczu.   

2. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może 
podejmować uchwały, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa 
kapitału zakładowego. Jeżeli Zgromadzenie nie odbędzie się z braku wymaganego 
kworum, należy zwołać kolejne Zgromadzenie, które jest ważne bez względu na liczbę 
reprezentowanych na nim akcji.   

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub 
niniejszy statut stanowią inaczej.   

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.   

5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.  

6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich 
do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić 
tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć 
uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji 
powoływanej przez Walne Zgromadzenie.  

 

§ 19. 

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 
jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego 
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Zgromadzenia.     

2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli 
dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego 
zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być 
złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w 
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery 
dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem 
Walnego Zgromadzenia.  

3. Komplementariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, również jeżeli nie 
jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki.  

 
§20. 

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu osobiście lub przez pełnomocnika.   

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 
głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Komplementariusz, członek Zarządu komplementariusza oraz pracownik Spółki nie 
mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.    

4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 
chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.   

5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści 
pełnomocnictwa.  

6. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować 
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.   

7. Prawo ustanowienia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje 
również komplementariuszowi.   

 
§21. 

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały 
kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie 
zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.   

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o 
charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w 
porządku obrad.    

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone komplementariuszowi nie później 
niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 
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zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.    

4. Komplementariusz jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć  dni 
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku 
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób 
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.   

5. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwoływane w sposób określony w § 17 ust. 6 
Statutu, postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie stosuje się.    

6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.    

 
§22. 

1. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel komplementariusza, a w razie jego 
nieobecności akcjonariusz (lub jego pełnomocnik), dysponujący największą liczbą akcji 
spośród obecnych na Zgromadzeniu. Następnie spośród osób uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia.  

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem 
liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po 
wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.   

 
§23. 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach 
prawa lub niniejszym statucie wymaga:   

 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,   
2) udzielenie komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków,      
3) rozwiązanie spółki.   

2. Zgody komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego 
Zgromadzenia w sprawach:   
1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom,   
2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszowi,   
3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części  
oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,  
4) zbycia nieruchomości Spółki,  
5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,  
6) emisji obligacji,  
7) połączenia i przekształcenia Spółki,  
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8) zmiany Statutu,   
9) rozwiązania Spółki,   
10)sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.    

 
§24. 

1. Rozwiązanie Spółki powodują:   
1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,     
2) ogłoszenie upadłości Spółki,  
3) ogłoszenie upadłości jedynego komplementariusza,     
4) likwidacja jedynego komplementariusza,   
5) inne przyczyny przewidziane prawem.   

2. Ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki.   
 

§25. 
1. Wypowiedzenie Spółki przez jedynego komplementariusza jest niedopuszczalne.  
2. Wystąpienie ze Spółki jedynego komplementariusza może nastąpić jedynie z ważnych 

powodów, z jednoczesną zmianą niniejszego statutu oraz przystąpieniem do Spółki 
osoby trzeciej w charakterze komplementariusza lub uzyskaniem statusu 
komplementariusza przez dotychczasowego akcjonariusza.  

 
§26. 

1. Do rozwiązania i likwidacji Spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji 
spółki akcyjnej.   

2. Likwidatorem jest jedyny komplementariusz, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia, 
podjęta za zgodą komplementariusza, stanowi inaczej.  

 
§27. 

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy 
trwa od dnia powstania Spółki do 31.12.2020 r.   

2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w 
sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.   

3. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe i zapasowe oraz fundusze celowe. 
 

§28. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
spółek handlowych.           

 
 
 


