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PLAN PODZIALU

Niniejszy plan podzialu zostal sporzqdzony na podstawie art. 52g S 1 pkt 4, art. S33 $ 2 oraz
art' 534 ustawy z dnia 15 wrze5nia 2000 r, - Kodeks sp6tek handlowych (t.j. Dz. U.2022r,
po2.1467 zpo2n. zm., ,,Kodeks sp6lek handlowych',) przez:

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp6tka z ograniczonq odpowiedziatno5ciq z
siedzibq w Niegoslawiu, adres ul. Niegoslaw 135 B, 66-530 Drezdenko, wpisanq do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzon ego przez Sqd Rejonowy w
Zielonej G6ze, Vlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem
KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: 522974465, kapital zaktadowy w wysokosci
100 000,00 zlotych.

1, TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAZDEJ ZE SPOLEK UCZESTNICZACYCH W
PODZIALE

1,1. Sp6lka Dzielona

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp6tka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z
siedzibq w Niegoslawiu, adres ul. Niegostaw 135 B, 66-530 Drezdenko, wpisanq do

rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd

Rejonowy w Zielonej G6rze, Vlll Wydzial Gospodarczy Kralowego Rejestru Sqdowego,
pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON: s2\gt446q kapital
zakladowy w wysoko6ci 100 000,00 zlotych.

1.2. Sp6tka Nowo Zawiqzana

Sp6lka nowo zawiqzana bgdzie dzialac pod firmq EKO-PAK SERWIS sp6lka z
ograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzibq w Niegoslawiu.

2. DEFINICJE

Piotr Sypniewski Piotr Sypniewski, nr PESEL: T4OT12O7gS4

posiadajqcy 990 (slownie: dziewig6set

dziewig6dziesiqt) udzial6w o warto6ci nominalnej

100 zl kahdy, o lqcznej warto6ci nominalnej

99 000,0021 (slownie: dziewiq6dziesiqt dziewi96



Dorota lzabela

Sadolewska

Dzial Nieruchomo6ci

Sprzgtu

Dzial Operacyjny

Dzieh Wydzielenia

Plan Podzialu

Podzial

Sp6lka Nowo Zawiqzana

tysigcy zlotych) w Sp6tce Dzielonej;

Dorota lzabela Sadolewska, nr

74053009422 posiadajqca 10 (slownie:

udzial6w o wartoSci nominalnej 1OO zl

lqcznej warto5ci nominalnej 1000,00 zl

tysiqc zNotych) w Sp6lce Dzielonej;

PESEL

dziesig6)

kaZdy, o

(slownie:

Wewnqtrzny dzial wyodrqbniony organizacyjnie,

finansowo i funkcjonalnie w ramach struktury Sp6lki

Dzielonej wykonujqcy dzialalno56 polegajqcq na

zazqdzaniu nieruchomo6ciami, wznoszeniu

budynk6w, wynajmie nieruchomo6ci oraz na

zarzqdzaniu, wynajmie maszyn i uzqdzeh, ich

konseruvacji i naprawie;

Wewngtrzny dzial wyodrgbniony organizacyjnie,

finansowo ifunkcjonalnie w ramach struktury Sp6lki

Dzielonej wykonujqcy dzialalnoS6 polegajqcq w
szczeg6lnoSci na produkcji karton6w i opakowah z

tektury falistej;

Dziefi wpisu do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego

Rejestru Sqdowego Sp6Nki Nowo Zawiqzanej;

Niniejszy plan podzialu;

Podzial EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z

o.o przeprowadzany zgodnie z zasadami

okre6lonymi w Planie Podzialu, w wyniku kt6rego

zorganizowana czq56 przedsigbiorstwa EKO-PAK

PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o. zostanie
przeniesiona na Sp6lkg Nowo Zawiqzanq;

Spolka, kt6ra powstanie w wyniku podzialu i bgdzie

dzidae pod firmq: EKO-PAK SERWTS sp6lka z
ograniczonq odpowiedzialno6ciq, kt6ra bgdzie

dzidae na podstawie umowy sp6lki, kt6rej projekt

stanowi Zalqcznik nr 3 do planu podzialu;

Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1gg2 r, o podatku

(^

>n2



4.

Ustawa o VAT

dochodowym od osob prawnych ( Dz.U. z 2022 r.

po2.2587)

Ustawa z dnia 11 marca 2OO4 r. o podatku od

towar6w i uslug ( Dz. U, z 2022 r. poz. 931, 974.)

WSTEP

zazqd EKO-PAK PRODUCENT opAKowAN sp. z o.o. zamieza przeprowadzid

Podziat, w wyniku kt6rego zorganizowana czgs6 przedsigbiorstwa EKo-pAK
PRODUCENT oPAKowAN sp. z o.o. stanowiqca Dzial Nieruchomosci i sprzgtu
zostanie przeniesiona z EKo-pAK pRoDUcENT opAKowAN sp. z o.o do sp6lki
Nowo Zawiqzanej.

SPOSOB PODZIALU

Podzial zostanie przeprowadzony w trybie art. s2g g 1 pkt 4 Kodeksu sp6lek
handlowych, poprzez przeniesienie na Spolkg Nowo Zawiqzanq zorganizowanej

czq5ci przedsigbiorstwa Sp6lki Dzielonej, tj. Dzialu Nieruchomo6ci i Sprzqtu w
zamian za udzialy w jej kapitale zakNadowym, kt6re obejmq wszyscy dotychczasowi

Wsp6lnicy Sp6lki Dzielonej proporcjonalnie do lch udzialu w kapitale zakladowym

Sp6lki Nowo Zawiqzanej

Majqtek, kt6ry zostanie przeniesiony na sp6lkg Nowo Zawiqzanq (tj. Dzial
NieruchomoSci i Sprzgtu) stanowi zorganizowanq czg56 przedsigbiorstwa w
rozumieniu ar|. 4a pkt 4 Ustawy o clr oraz arr. 2 pkt 2le ustawy o VAT, w skNad

kt6rego wchodzi organizacyjnie, finansowo ifunkcjonalnie wyodrqbniony ze Sp6lki
Dzielonej zesp6l skladnikow niematerialnych imaterialnych, pracownicy oraz
zespol praw i zobowiqzah, przeznaczonych do prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej w zakresie zarzqdzania nieruchomoSciami, wznoszeniu budynk6w,
wynajmie nieruchomo5ci oraz na zarzqdzaniu, wynajmie maszyn i urzqdzeh, ich
konserwacji i naprawie. Dziatalno66 Dzialu NieruchomoSci i Sprzgtu jest
prowadzona w oparciu o wyodrqbniony ze sp6lki Dzielonej maiqtek, w sklad
ktorego wchodzq skladniki wskazane w zalqczniku nr 1 do planu podzialu.

W sklad Dzialu Nieruchomo6ci i Sprzgtu wchodzq, stanowiqce o jego zdolno5ci do
samodzielnej realizacji zadan gospodarczych i wyodrgbnieniu funkcjonalnym w
ramach przedsigbiorstwa EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o skladniki
zwiqzanezrealizaciqdzialalno6ci Dzialu Nieruchomo6ci isprzgtu, takie jak m.in.:(i)
nieruchomosci, sprzqt, maszyny oraz inne srodki tnvaNe, (ii) zobowiqzania wobec

4.1.

4.2.



4.3.

dostawcow medi6w, (iii) pracownicy izwiqzane z ich zatrudnieniem zobowiqzania
pracownicze.

Po dokonaniu Podzialu, spolka Dzielona bgdzie kontynuow ac dzialalnosc w
oparciu o pozostarq czgsc maiqtku, niewymienionq wpros t w Zarqczniku nr 1 do
Planu Podzialu, stanowiqcq zorganizowanq czqs6 przedsiqbiorstwa (w rozumieniu
ar." 4a ust. 4 Ustawy o crr oraz arL. 2 pkt 27e Ustawy o VAT) zajmuiqcqsig w
szczeg6lnosci dzialalnosciq w zakresie produkcji karton6w i opakowan z tektury
falistej.

w razie wqtpliwosci przyjmuje sig, 2e wszelkie skladniki majqtkowe i niemajqtkowe,
ktore nie zostaly wymienion e w zalqczniku nr 1 do planu podzialu jako skladniki
majqtku przypisane spolce Nowo Zawiqzanei, przynaleZq do spolki Dzielonej i nie
sq wydzielane do sp6rki Nowo Zawiqzanej, chyba, ze pozostaiq one w zwiqzku z
Dzialem Nieruchomosci i sprzgtu z racji przeznaczenia oraz praktycznego
wykorzystywania tych skladnikow majqtku w spolce Dzielonej w dzialalnosci, kt6rq
po podziale prowadzic bgdzie spolka Nowo Zawiqzana _ w takim przypadku
przyjmuje sig, ze zostaly one przypisane do maiqtku Spolki Nowo Zawiqzanej.

Zgodnie z ar1. 531 g 2 kodeksu sporek handrowych, z Dniem wydzierenia sporka
Nowo Zawiqzana..

a) wstqpi w prawa i obowiqzki sp6rki Dzieronej wynikaiqce z umow
zwiqzanych wydzieronym Dzialem Nieruchomosci i sprzqtu, szczegolowy
wykaz um6w zwiqzanych z Dzialem NieruchomoSci i sprzqtu wedlug stanu
na dzien '1 stycznia 2023 roku zawiera Zalqcznik nr 1 do planu podzialu;

b) wstqpi w prawa i obowiqzki wynikaiqce ze stosunku pracy z pracownikiem
wymienionym w Zatqczniku nr 1 do pranu podzialu;

c) przyjmie zobowiqzania zwiqzane z wydzielonym Dzialem Nieruchomosci i

Sprzgtu, okre6lone w Zal4czniku nr 1 do planu podzialu.

Podzial zostanie przeprowadzony bez obnizenia kapitalu zakladowego sp6lki
Dzielonej z wykorzystaniem kapitalow wlasnych EKo-pAK pRoDUCENT
oPAKowAN sp. z o.o. innych niz kapital zakradowy, tj. poprzezwykorzystanie:

1ys.ku netto, kapitalu zapasowego.
Majqtek spotki Dzielonej w fostaci Dzialu Nieruchomosci i sprzgtu zostanie
wniesiony do sporki Nowo Zawiqzanej. carkowita wartosc tego maiqtku wynosi
1 388 614,75 zl ( slownie: jeden milion trzysta osiemdziesiqt osiem tysigcy szescset
czternascie ztotych siedemdziesiqt pigc groszy). Kapital zakradowy Spolki Nowo

4.4.
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4.6

Zawiqzanej bgdzie wynosil 1 388 000, 00 (slownie. jeden milion trzysta

osiemdziesiqt osiem tysigcy) ztotych, ibqdzie dzielil siq na 1000 (slownie: tysiqc)

udzialow o warto5ci nominalnej 1388 (slownie: tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem)

zlotych ka2dy. Kapital zakladowy Spolki Nowo Zawiqzanej zostanie w calo5ci

pokryty majqtkiem wydzielanym ze spotki Dzielonej, stanowiqcym Dzial

NieruchomoSci i Sprzqtu. Pozostala czg56 tego majqtku r6wna roZnicy warlo$ci

Dzialu NieruchomoSci i Sprzqtu i wysoko6ci kapitatu zakladowego Spolki Nowo

Zawiqzanei, zostanie przeznaczona na kapitat zapasowy (agio) spolki Nowo

Zawiqzanej.

W zwiqzku z podzialem Wspolnicy Spolki Dzielonej obejmq wszystkie udzialy w

Sp6tce Nowo Zawiqzanej proporcjonalnie do posiadanych udziatow w Spolce

Dzielonej, tj. Piotr Sypniewski obejmie 990 ( dziewiq6set dziewig6dziesiqt) udzial6w

o wartoSci nominalnej 1388 ( tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kaZdy,

Dorota lzabela Sadolewska obejmie 10 ( dziesig6) udzialow o warto6ci nominalnej

1388 (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem)zlotych kaZdy.
od dnia sporzqdzenia Planu Podzialu do Dnia wydzielenia, EKo-pAK

PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o. bqdzie prowadzic dzialalnoS6 w taki spos6b,

aby nie doszlo do istotnych zmian warto6ci ekonomlcznej Dzialu Nieruchomo6ci i

Sprzqtu, innych niz wynikajEce z normalnej dziatalnoSci Spotki Dzielonej.
\N zwiqzku ze zloZeniem przez Piotra Sypniewskiego oraz Dorotq lzabelq

Sadolewskq, o6wiadczeri, stanowiqcych Zalqczniki nr 6 i 7 do Planu Podzialu, nie

jest wymagane:

(i) sporzqdzenie o6wiadczenia zawierajqcego informacjq o stanie ksiggowym

Spolki Dzielonej, o ktorym mowa w art. 534 S 2 pkt 4 Kodeksu sporek

handlowych,

(ii) zawiadamianie przez zarzqd EKO-PAK PRODUCENT opAKowAN sp. z

o.o. zarzqdu Spolki Nowo Zawiqzanej w organizacji o wszelkich istotnych

zmianach w zakresie skladnikow majqtkowych (aktywow i pasywow), kt6re

nastqpiq miqdzy dniem sporzqdzenia Planu Podzialu a dniem powzigcia

uchwaly o Podziale, o ktorym mowa w art. 536 S 4 Kodeksu spolek

handlowych,

(iii) badanie planu podzialu pzez bieglego oraz spotzqdzenie przez niego opinii

zbadania, o ktorych mowa w aft.537 S 1 iar1.538 S 1 Kodeksu spolek

handlowych.
w wyniku Podzialu, spotka Nowo zawiqzana, zgodnie z ari.. 531 S 1 Kodeksu

spolek handlowych, wstqpi z Dniem wydzielenia w prawa i obowiqzki spolki
Dzielonej okreSlone w Planie Podzialu.

4.7

4,8,

4.9



5. STOSUNEK WYMIANY UDZTALOW

W Spolce Dzielonej nie nastqpi obnizenie kapitalu zaktadowego. Wspolnicy

otrzymajq wszystkie udzialy w kapitale zakladowym Spolki Nowo Zawiqzanej.

Udzialy w Spolce Nowo Zawiqzanej zostanq pzyznane wspolnikom Spolki

Dzielonej wedlug stosunku wymiany udzial6w. Wspolnik, tj. Piotr Sypniewski oraz

Dorota lzabela Sadolewska otrzymajq udzialy w Spolce Nowo Zawiqzanej w

stosunku wymiany 1:1, l). 1 (slownie: jednemu) udzialowi w Spolce Dzielonej, o

wartoSci nominalnej 100 (stownie: sto) ztotych, odpowiada 1 (stownie: jeden) udziat

w Spolce Nowo Zawiqzanej o warto5ci nominalnej 1388 (slownie: tysiqc trzysta

osiemdziesiqt osiem) zlotych kaldy.

Piotr Sypniewski otrzyma lqcznie 990 ( dziewiq6set dziewiqCdziesiqt) udzial6w o

warto5ci nominalnej po 1388 ( tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) ztotych ka2dy w

Spolce Nowo Zawiqzanej, tj. o lqcznej wartoSci nominalnej 1 374 120,00 (slownie:

milion trzysta siedemdziesiqt cztery tysiqce sto dwadzie5cia) zlotych.

Dorota lzabela Sadolewska otrzyma lqcznie 10 ( dziesiq6 ) udzialow o warto6ci

nominalnej po 1388 ( tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kaldy w Spolce

Nowo Zawiqzanej, tj. o tqcznej wartoSci nominalnej 13 880, 00 (slownie: tzyna6cie

tysigcy osiemset osiemdziesiqt) zlotych.

W zwiqzku z faktem, iz stosunek wymiany udziatow zostal wyrazony w liczbach

calkowitych, nie zostaly przewidziane zadne doplaty w rozumieniu art. 529 S 3 i 4

KSH.

Na dzieh sporzqdzenia Planu Podzialu struktura wla5cicielska w Spolce Dzielonej

przedstawia siq w nastgpujqcy sposob:

Wsp6lnicy Sp6lki Dzielonej w kapitale zaktadowym Sp6lki Nowo Zawiqzanej

obejmq nastgpujqce udzialy:

5.'1

5.2

5.3.

5.4.

5.5

lmiq i Nazwisko wspolnika iloSc udzialow wartoS6 udziat6w % w kapitale

Piotr Sypniewski 990 100,00 zt- 90o/o

Dorota lzabela

Sadolewska

10 100,00 zt_ 1%

lmie i Nazwisko wsp6lnika iloSc udzialow wartoSc udzial6w % w kapitale
Piotr Svpniewski 990 1 374 120,00 Zt_ 99o/o

Dorota lzabela

Sadolewska

10 13 880, 00 Zt_ 1%



7.

ZASADY PRZYZNANIA UDZIALOW W SPOTCE NOWO ZAWIAZANEJ

obiecie udziar6w w sp6rce Nowo zawiqzanej nastqpi w momencie przyjgcia
uchwaly o podziare, stosownie do postanowien art. 541 kodeksu sp6lek
handlowych, kt6ra zawierara bgdzie zgodg na brzmienie umowy sp6rki Nowo
Zawiqzanei, stanowiq cej zarqcznik do tej uchwary, Z chwirq podjgcia uchwary o
podziale zawarta zostanie umowa sp6lki Nowo Zawiqzanej i zawiqzana zostanie
sp6lka Nowo Zawiqzana w organizacji, Zgodnie z art.53o s 2 kodeksu sp6rek
handlowych z Dniem wydzierenia powstanie sp6rka Nowo Zawiqzana, za|
wsp6lnicy Nowo zawiqzanej stanq sig podmiotami perni praw udziarowych sporki
Nowo Zawiqzanej.

DZEN, OD KTOREGO UDZIALY PRZYZNANE W SPOLCE NOWO
ZAWIAZANEJ UPRAWNIAJA DO UCZESTNTCTWA W ZysKU SpoLKt Nowo
ZAWTAZANEJ

Udzialy utwozone w kapitare zakradowym sp6rki Nowo zawiqzanej bgdq
uprawniary do uczestnictwa w zysku sp6rki Nowo Zawiqzanej poczqwszy od Dnia
wydzielenia, tj' dnia wpisu do rejestru sp6lki Nowo zawiqzanej, w rozumieniu art,
530 S 2 kodeksu sp6lek handlowych.

PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPOLKE NOWO ZAWIAZANA WSPOLNIKOM
ORAZ OSOBOM SZCZEGOLNIE UPRAWNIONYM W SPOI.CE DZIELONEJ

w spolce Dzielonej brak iest os6b szczeg6lnie uprawnionych i nie przewiduje sig
przyznania przez sp6lkg Nowo zawiqzanq 2adnych szczeg6lnych uprawnien
wsp6lnikom Sp6lki Dzietonej,

SZCZEGOLNE KORZYSCT DLA CZLONKoW ORGANOW SPOI.KI DZIELONEJ I
SPOI.KI NOWO ZAWIAZANEJ ORAZ TNNYCH OSOB UCZESTNICZACYCH W
PODZIALE

Nie przewiduje sig przyznania szczeg6rnych kozysci czronkom organ6w sporki
Dzielonej lub sp6rki Nowo Zawiqzanej, jak r6wnie2 innym osobom uczestniczqcym
w Podziale.

OPIS I PODZIAL SKLADNIKOW MAJATKU (AKTYWOW I PASYWOW) ORAZ
ZEZWOLEI,I, KoNceSJI LUB ULG

8,
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10.1. Dokladny opis i podzial skladnik6w majqtku przypadajqcych Sp6Nce Nowo

Zawiqzanej stanowi zalqcznik nr 1 do Planu Podzialu.

10.2. Wydzieleniu podlega6 bqdzie zorganizowana czg56 przedsigbiorstwa EKO-PAK

PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o., tj. Dzial Nieruchomo5ci i Sprzgtu.

10.3. Do Dziatu Nieruchomo6ci i Sprzqtu, ktory jest wydzielany do Sp6lki Nowo

Zawiqzanej, pzynale2q jedynie te sktadniki majqtku (aktywa i pasywa), w tym

umowy, zezwolenia, ktore zostaly bezpoSrednio wskazan e w Zalqczniku nr 1 do

Planu Podzialu.

10.4. Z Dniem Wydzielenia Sp6lka Nowo Zawiqzana wstqpi w prawa i obowiqzki

wynikajqce ze stosunkow pracy osoby zwiqzanej z Dzialem NieruchomoSci i

Sprzqtu, wymienionejw zalqczniku nr 1 do Planu Podziatu.

10.5. Z Dniem Wydzielenia Spolka Nowo Zawiqzana wstqpi w prawa i obowiqzki

wynikajqce z um6w zawartych z kontrahentami pzez Sp6tkq Dzielonq zwiqzanymi

z Dzialem Nieruchomo6ci i Sprzgtu, wymienionych w zalqczniku nr 1 do Planu

Podzialu.
10.6. W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu Podzialu do Dnia

Wydzielenia jakichkolwiek roszczefi, kt6rych stronq jest Sp6lka Dzielona,

roszczenia te nie zostanq wtqczone do skladnik6w majqtku Sp6lki Nowo

Zawiqzanej, chyba 2e pozostajq w bezpoSrednim zwiqzku z dzialalno5ciq Dzialu

Nieruchomo6ci i Sprzqtu. W razie wqtpliwo6ci, czy dane roszczenie pozostaje w

bezpo6rednim zwiqzku z DziaNem Nieruchomo6ci i Spzqtu, Zarzqd podejmie

dodatkowq uchwalg o zakwalifikowaniu nowego roszczenia do Dzialu

Nieruchomo5ci i Sprzgtu.
10.7. W razie ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podzialu do Dnia

Wydzielenia, odpowiednio praw, tzeczy, cig2arow lub zobowiqzafi Sp6lki Dzielonej,

takie prawa, rzeczy, ciqZary lub zobowiEzania nie zostanq wlqczone do skNadnik6w

majqtku Sp6tki Nowo Zawiqzanq, chyba ze pozostajq w bezpo6rednim zwiqzku z

dzialalno5ciq Dziatu Nieruchomo6ci i Sprzgtu. W razie wqtpliwo5ci, czy dane

prawo, rzecz, ciEZar lub zobowiqzanie pozostaje w bezpoSrednim zwiqzku z

Dzialem Nieruchomosci i sprzgtu, Zarzqd podejmie dodatkowq uchwalg o

zakwalifikowaniu takich praw, rzeczy, cig2ar6w lub zobowiqzah do Dzialu

NieruchomoSci i Sprzqtu.
10.8. W razie zbycia lub utraty przez Sp6lkq Dzielonq w okresie od dnia podpisania

Planu Podzialu do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek aktyw6w, kt6re zgodnie z

Planem Podzialu zostaly przydzielone do majqtku Sp6lki Nowo Zawiqzanej,

korzysci uzyskane w zamian za te aktywa, bgdq przyslugiwa6 sp6lce Nowo

Zawiqzanej.
10.9. JeZeli w okresie od dnia podpisania Planu Podzialu do Dnia Wydzielenia, zostanq



nabyte lub uzyskane nowe skladniki majqtku, nie zostanq one wlqczone do
skladnik6w majqtku sp6tki Nowo zawiqzaneichyba, ze pozostajq w bezposrednim
zwiqzku z Dzialem Nieruchomosci i sprzgtu. w razie wqtpliwo6ci, czy dany
skladnik majqtkowy pozostaje w bezposrednim zwiqzku z Dzialem Nieruchomosci i

sprzgtu, zarzqd podejmie dodatkowq uchwalg o zakwalifikowaniu nowych
skladnik6w majqtkowych do Dzialu NieruchomoSci i Sprzgtu.

11, UZGODNIENIE PLANU PODZIALU

11'1' Plan Podzialu zostal sporzqdzony przezzarzqd sp6lki Dzielonej zgodnie z art. 533
g 2 Kodeksu sp6lek handlowych.

11'2' Plan Podzialu zostanie beiplatnie udostgpniony do publicznej wiadomosci na
stronie internetowej EKo-pAK pRoDUcENT opAKowAN sp. z o.o. :

http://www. eko-pak. net

12. ZALACZNTKT Do PLANU PODZTALU

Zalqczniki do planu podzialu:
(1) opis ipodzial skNadnik6w mgjqlku orazzezworeh, koncesji rub ulg(2) Projekt uchwal Zgromadzenii Wsp6tnkow spor[iil)i"roq w splawie podziatu(3) Projekt umowy Sp6lki Nowo Zawiqzanej 

- '- -"" -'
(4) Projekt uchwaly zgromadzenia wsp6lnik6w sp6rki Nowo zawiqzanej w sprawie

podzialu
(5) Ustalenie wartosci maiqtku sp6rkiDzieronei (na dzieri 1 stycznia 2023 r.)(6) oswiadczenie Piotra 

-sypniewskiego 
o' 'rrvlq;J"ni, niekt6rych obowiqzk6w

zwiqzanych z podzialem wydane na podstawie art, 53g1 Kodeksu sp6lek
handlowych

(7) oswiadczenie Doroty lzabeli sadolewskiej o wytqczeniu niekt6rych obowiqzk6w
zwiqzanych z podzialem wydane na podstawie art. s3g1 Kodeksu sp6lek
handlowych

(8) oswiadczenie o braku wymogu zgloszenia Podzialu do prezesa Urzgdu ochrony
Konkurencji i Konsumentow.

zARzAD sPoLKr EKo'pAK pRoDUcENT opAKowAtt sp. z o,o

Piotr Sypniewski- piezes Zarzqdu



Zalqczniknr 1

do Planu Podzialu
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAi{ sp. z o. o. w Niegoslawiu

z dnia 28 lutego 2023 roku

Opis i podzial skladnik6w majqtku orazzezwolefi, koncesji lub ulg

Zgodnie z Planem Podzialu Sp6lka Nowo Zawiqzana przejmie wszystkie skladniki majqtku
otazzezwolenia, koncesje lub ulgi Sp6lki Dzielonejwymienione w niniejszymzalqczniku.

Niniejszy ZaNqcznik stanowi kompletnq listg skladnik6w majqtku oraz zezwoleh, koncesji lub
ulg, kt6re zostaly alokowane do Dzialu Nieruchomo5ci i Sprzgtu, kt6re w wyniku Podzialu
zostanq wydzielone do Spolki Nowo Zawiqzanq i pzechodzq z Dniem Wydzielenia na
zasadzie sukcesji uniwersalnej na Sp6lkg Nowo Zawiqzanq. Pozostate skladniki majqtku
pozostanq w EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o.

Ponizej zawarto listg aktyw6w i pasyw6w, jak r6wnie2 zestawienie pracownik6w, kt6zy w
ramach Podzialu zostali alokowani do Spolki Nowo Zawiqzanej. Zestawienie zostalo
sporzqdzone wedlug danych na dzief 1 stycznia 2023 roku, godzina 00:01.

I AKTYWA

Srodkitnruate

Poni2ej przedstawiamy zestawienie Srodk6w tnrualych, kt6re zostaly przydzielone do Dzialu
Nieruchomo6ci i Sprzqtu i w wyniku podzialu przejdq do Spolki Nowo Zawiqzanej. Do DziaNu

NieruchomoSci i Sprzqtu zostaly takZe przypisane licencje na uzywanie Srodk6w trwalych
wymienionych w poniZszym zestawieniu.

W zestawieniu tym ujawniono w szczeg6lno6ci:

WasnoS6 nieruchomo6ci w miejscowoSci Niegostaw ( gmina Drezdenko, powiat
strzelecko- drezdenecki, wojew6dztwo lubuskie), obejmujqca dzialkq 56416 o
powierzchni 1,7374 ha, dla kt6rej Sqd Rejonowy lV Wydzial Ksiqg Wieczystych w
Strzelce Krajefrskie prowadzi ksiqgg wieczystq numer GW1 1(000 1 5817 16.

Lp. Nazwa Miesiac wprowadzenia
1 Budynki Magazvnowe 0112013
2 Sloter Martin 03t2013
3 Prasa Stacionarna Zentex 08t2017
4 Hala 10t2017
5 Hala Maqazvnowa 11t2017
6 Urzadzenie Box Mat Zemat 1212019
7 Bandownica z systemem rolotok6w 05t2020
8 Prasa Ormic Rok 1987 10t2020
o Automatyczna Wycinarka SR Pack ad 1650 lS 01t2021
10 Skladarko-skleiarka I iniowa 0712021
11 linia do produkcii opakowari ISOWA 04t2022
12 Linia transportuiaca odpady 1112022



Mercedes Benz FSDJEEI
Samoch6d Ci Fiat DukatoESD 66992

Fiat Ducatq FSD 73514ciesnixo@

warto66: t.gOs. tsz2o

II. PASYWA

Do dzialu Nieruchomosci i sprzqtu zostaly aloko** wszystkie zobowiqzaHia kr6tko- i

:lifi:"J#:ff,i:::: f:"::iX I :y::\u': r;;;;t;; ruo wykonaniem um6w ujstych w;;,;;'"*,fi:rffi:,fl::
Ponadto' do Dzialu Nieruchomosci i sprzgtu zostary alokowane zobowiqzaHia, w tympublicznoprawne powstale do Dnia wydzielenia wskazane w ponizszym zestawieniu.

qPo Potst<ai[or[a- os ra;iE;e
Eneaoperato@
qdpowiedzialnoScia 5378,66 zl

PGKIMs@
odpowiedzialnoScia

fv*o= N

warto66: S 829O6 zt

III. UMOWY I KONTRAKTY

Ponizej zamieszczone zostalo
Nieruchomo6ci i Sprzgtu:

1. Lista um6w handlowych

zestawienie um6w i kontraktow pzypisanych do Dzialu

Strona umqE Hrzedmiot data zawarciiPGKiM Dostarczenie wody
PGKiM ov.vv.zvzz

ooDtor odpad6w
komunalnveh

01.11.2022

Enea Operator swtaoczente uslug
dystrybucji energii
elektrvcznej

20.09.2022



Axpo Polska cesia umoffiffi[
energiielektrycznej o
numerze p I 1 4gl21Z\l 04t21

21.11.2022

nyszaro@ffifriE
nreczysto6ci plynnych

oproznianieZr=6EiIa
bezodplywowego

2. Lista polis ubezpieczeniowych

polisa nr. gZ

tnrvalych i obrotowveh -'-'

polisa nr.

polisa nr. O

pojazd6w mechanicznvch
polisa nr.
pojazd6w mechanicznychpotisanr.ssaso@
Pojazd6w filechan icznvnhpotisanr.gz@
budvnk6w, maszvn, wyposaZenia

IV. PRACOWNICY
Ponizej zamieszczone zostalo zestawienie pracownikow
wraz z zobowiqzaniami wynikajqcy mi ze stosunku pracy:- wynagrodzenie: 500, 00 zl- ZUS : 192,45 zl

- podatek: 16,00 zl

Dzialu Nieruchomo6ci i Sprzgtu

laczna warto56 : 70g,45 zt

ZARZAD SPOTKI EKO.PAK PRODUCENT OPAKOWAN SP. Z O.O

MIROSLAW

Itt: k & o.rl-,,.*..k--.-- V-r-rtPiotr Sypniewski -f/"i"" Zarzqdu

20.06.2020



Zalqcznik nr 2

EKo-pAK o*orr.=n$oJlT,lJ;iif':, 
z o ow Niesosrawiu

z dnia 2g lutego 2023 roku

Projekt uchwaly Nad^zwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6wSp6lki Dzielonej w spriwie podziatu

UCHWALANRI-IZDNIAt 
lNADzWYczAJNEGo zGRoMAD,i*,o w.,oLNIKoW

EKo_pAK pRoDucENT opAKowAr(r *p.;;.;, ""
w sprawie podziaru #-'J;lii[#irT;^H#AKowAN 

sp. z o.o.
p o p r z ezp rz e n i e s i e n : ;i-ifi ;,ili,ti: 

,3 

Xui*, N owo 
=, ^* u. 

^, u- EKO-PAK SERWIS 
"p. 

, o.o. . 
"i"O.iOq 

w Niegostawiu

s1
Dzialaiqc na podstawiu 

fi 529 s 1pkt4 ustawy zdnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolekhandlowych ("Kodeks sp6lek tranitowycn') w zwiqzku , irt sql g 2 Kodeksu spoiek handrowych,po zapoznaniu siq z Planem Podzialu sporzqdzony m przez zarzqi sp6rki EKo_po,< ,nooucENToPAKowAN sp6lka,z ograniczonq odpowiedzialnosciq * rvi"gorrr*iu z dnia 28 rutego 2023 r. wrazz zalqcznikami' Nadzwyczajne Zgromadzenie wspotniko* tro-pnK pRoDUcENT opAKowANsp' z o o' z siedzibq postanawia dokonai podzialu rxo-pnx pRODUCENT OpexownN sp. z o.o.poprzez wydzielenie czqsci majqtku EKO-PAK pRoDUCENi opAKowAN .o ,'t.o. stanowiqcegozorganizowanq czqsc przedsiqbiorstwa, tj Dziaru Nieruchomosci i sprzgtu na sp6tkg NowoZawiqzanq' ti EKO-PAK sERWis rp. . o o zgodnie z przedstawionym planu podzialu.

s2

),".l[t* ::,:ffi?S,ffiTffi:ff:j.:j:pRoDucENr opAKowAN .p z o o wyruza

z o c RAN, c;r'il# il::[,^,- N os c,A

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

s1spoika powstala w wyniku podziatu sp6lki EKo-pAK eR.DUCENT opAKowAN spolka zograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w Niegosrawiu, wpisanq do rejestru przedsiqbiorcowKraiowego Reiestru sqdowego prowadzone go przezsqd Reionowy w Zieronej Gorze, V, wydziarGospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego, pod numerem KRS 0000989.14g Nrp: 2g.101 01774,REGoN: 522974465' kapital zakladowy w wysokosci 100 000,00 zrotych przez wydzielenie tj.poprzez przeniesienie na spolkq czgsci majqtku, stanowiqcei zorganizowaHq czgsi przedsigbiorstwaspolki dzialaiqcei pod firmq: EKO-PAK PRODUCENT oPAKOWAN sp6lka z ograniczonqodpowiedzialnosciq' w ktorej sklad wchodzi m.in wrasnosc nieruchomosci w miejscowosci Niegosraw(gmina Drezdenko' powiat strzelecko- drezdenecki, wojewodztwo rubuskie), obejmujqca dziarkq 564/6



o powierzchni 1' 7374 ha, dla kt6rej sqd Reionowy rv wydziar Ksiqg wieczystych w strzelceKrajenskie prowadzi ksiqgq wieczystq numer GWlr(0001 5g1716.

s2

pod firmq; EKO-PAK SERWIS sp6lka z ograniczonq

1. Spoika bgdzie prowadzona

odpowiedzialnoSciq.

2' Spolka moze poslugiwac sig skr6tem firmy: EKo-pAK sERWrs sp. z o.o.,odpowiednikiempernej nazwy w jgzykach obcych oraz wyro.niaiqcym iq znakiem graficznym.

s3
1 . Siedzibq Sp6tkijest Niegostaw.

2' sp6lka dziala na terytorium Rzeczyposporitej porskiej oraz moze dziarac w ramachobowiqzujqcego prawa poza jej granicami.
3' sp6lka moze byc uczestnikiem, akcionariuszem lub udzialowcem jakiejkolwiek innej Sp6lki lubinnego podmiotu prawnego na terenie kraju i za granicq.

s4
Czas trwania Spolkijest nieozna czony.

1. Cetem Sp6lki

dzialalnoSci.

II, PRZEDMIOT DZIAT-ALNOSCI

s5
jest prowadzenie dziararno.ci gospodarcze j oraz osiqganie zysku z tej

2' spolka moze ponadto, w zakresie okreslonym w uchwale wsp6lnik6w, prowadzic nieobriczonq na zysk innq dzialarnosi na rzecz wspornik6w i pracownik6w.3' spolka bgdzie kontynuowac dzialalnosd, kt6ra byla prowadzona w ramach DziaruNieruchomosci i sprzqtu spolki EKO-PAK PRODUCENT opAKowAN sp6lka z ograniczonqodpowiedzialnosciq z siedzibq w Niegoslawiu, wpisanej do rejestru przedsiqbiorcow KrajowegoRejestru sqdowego prowadzonego przez sqd Reionowy w Zieronej Gorze, v, wydzial

::Hr:}fli!|"r" 
Rejestru sqdoweso, pod numerem KRS 0000e8e148 Ntp:2810101774,

s61' Przedmiotem dzialalnosci sp6lkiiest zgodnie z polskq Krasyfikacjq Dzialarnosci (pKD):

1) 46 Hander hurtowy, zwyrqczeniem handru pojazdamisamochodowymi,
2) 47 Hander detariczny, zwyrqczeniem handru detaricznego pojazdami

samochodowymi;

3) 49 (Transport lqdowy oraz transport rurociqgowy),
4) 68 _ DzialalnoSc zwiqzana z obslugq rynku nieruchomoSci;
5) 73 _ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
6) 77 - Wynajem i dzierZawa;

7) 82 - Dzialalnolc zwiqzana z administracyjnq obslugq biura i pozostala dzialalnosc



wspomagajqca prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;

Podstawowy (przewazaiqcy) przedmiot dzialalnosci zgodny z potskq Klasyfikacjq Dzialalnosci to:77'39'z wynajem i dzier2awa pozostalych maszyn, urzqdzen oraz dobr materiarnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane.

w przypadku' gdy do podjqcia przez sp6lkq dzialalnosci wymagane jest uzyskanie zgody,zezwolenia, koncesji, licencji lub innej decyzji wtasciwych organ6w, dzialalnos6 taka zostanierozpoczgta po ich uzyskaniu albo zatrudnieniu osoby majqcej wymagane zezworenie
(uprawnienie).

III. KAPITAL ZAKT.ADOWY SPOI.KI I UDZIALY WSPOLNIKOW

s7
1' Kapital zakladowy spolki wynosi '1 388 000, 00 (slownie: milion trzysta osiemdziesiqt osiemtysiqcy) zlotych idzieli sig na'1000 (stownie: tysiqc) udziat6w o wartosci nominatnej po 13gB zl(slownie: tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem tysiqcy zlotych) katdy.
2. Udzialy sq r6wne i niepodzielne.

3. KaZdy Wsp6lnik moze posiadad wigcej niz jeden udzial.
4' wsp6lnicy mogq pokrywac swoje udzialy poprzezwklady pieniqzne lub niepieniqzne.
5' Kazdy udzial daje wspolnikowi prawo do jednego glosu na Zgromadzeniu wspornik6w.

s8
1' udzialy w kapitale zakladowym zostaly przyznanew wyniku podzialu przezwydzielenie EKo-
PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o., w nastgpujqcy sposob:

1) Piotr sypniewski otrzymai 990 (dziewiqcset dziewiqidziesiqt) udzialow o wartosci
nominalnei po 13BB (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) ztotych kazdy i lqcznejwartosci
nominalnej 1 374 120, oo (slownie: milion trzysta siedemdziesiqt cztery tysiqce sto
dwadzieScia) zlotych,

2) Dorota lzabela sadolewska otrzymala 10 (dziesiq6) udziatow o wartosci nominalnej po
1388 (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kazdy i lqcznej wartosci nominalnej'13 gB0, 00 (slownie: trzynascie tysiqcy osiemset osiemdziesiqt) zrotych.

2' Wszystkie udzialy zostaiy pokryte w wyniku podzialu spoiki EKo-pAK pRoDUCENT OPAKOWANsp z o o czgsciq majqtku tej spolki, kt6ra zgodnie z postanowieniami planu podz ialu z 2g lutego2023 roku zostara arokowana do spotki Nowo Zawiqzanei (niniejsza sporka).

se

byc podwyzszony w drodze jednomysrnej uchwaly Zgromadzenia

Kapital zakladowy moze byc podwyzszony zarowno przez podniesienie wartosci nominalnej
istnieiqcych udzialow, jaki przez utworzenie nowych udzialow.
Podwyzszenie kapitatu zakladowego moze nastqpic poprzez wniesienie aportu lub wkladupieniqznego.

3.

1. Kapital zakladowy moze

Wspolnikow.

2.

3.



4' wspolnikom przysluguie pierwszefistwo do objqcia podwyzszonego kapitalu proporcjonalnie doich udzialow w kapitale zakladowym. Uchwala, o ktorej mowa w ust. 1 okresri termin, do ktoregoprawo pierwszehstwa powinno byc wykonane. w przypadku rezygnacji jednego lub wiqkszejliczby wsp6lnikow spolki z przysiugujqcego im prawa pierwszenstwa objqcia nowo utworzonychudzialow' pozostali wspolnicy bgdq mieli prawo objqc nieobjgte udzialy spolki w stosunku doliczby posiadanych udzialow Na podstawie uchwaly Zgromadzenia wsp6rnik6w o podwyzszeniukapitalu zakladowego spoiki prawo pierwszenstwa objgcia nowo utworzonych udzial6w mozezostac wylqczone w drodze uchwaly Zgromadzenia wsp6lnik6w podjqtej wiqkszoSciq 2/3glosow.

5 udzialy' o ktore podwyzszony zostal kapitat zakladowy spolki, mogq zostai pokryte wkladempienigznym lub niepieniQznym stosownie do postanowien uchwaly Zgromadzenia wspolnik6wSpolki o podwyzszeniu kapitaiu zakiadowego Spoiki.
6' Podwyzszenie kapitalu zakladowego do kwoty 50.000.000 (slownie: pigidziesigciu milionow)zlotych na mocy jednej lub wielu uchwal Zgromadzenia wspolnik6w podjgtych w okresie do 3.1grudnia 2050 roku roku nie stanowi zmiany ninieiszej Umowy spolki i nie bqdzie wymagalozachowania formy aktu notarialnego.

7' wspolnicy mogE' w drodze podigcia uchwaly, podwyzszyc kapital zakladowy, przeznaczajqc naten cel srodki z kapitalu zapasowego lub kapitalow (funduszy) reze*owych utworzonych z zyskusp6lki' w takim przypadku nowe udzialy przyslugujq wspornikom w stosunku do ichdotychczasowych udziaiow i nie wymagajq objgcia.
S oswiadczenie nowego wspolnika powinno zawierac przystqpienie do spolki oraz objqcie udzialulub udzialow o oznaczonej wartosci nominalnej. oswiadczenie takie wymaga formy aktunotarialnego.

9' objgcie udzialow w podwyzszonym kapitale zakladow ym przezosobg spoza grona wsp6lnik6wwymaga uzyskania Zgody Spolki
10' Rozporzqdzenie udzialem dokonane przed wpisem spolki do rejestru albo zarejestrowaniempodwyzszenia kapita{u zakladowego jest nrewazne.

sl01' Udzialy sq zbywalne i mogq by6 oddane w zastaw orazbycobciqzone prawem uzytkowania.2' Zbycie udzialow' oddanie ich w zastaw osobie trzeciej lub ustanowienie na nich prawauzytkowania musi byc dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poswiadczonymi podrygorem niewaznoSci

3' Zamiar zbycia udzialow, oddanie ich w zastaw rub ustanowienia na nich prawa uzytkowaniaw czgsci lub calosci' wspolnik powinien zglosic Zarzqdowi, co naimniej na 3 (trzy) miesiqceprzed terminem Zgromadzenia wsp6rnikow. Termin ten moze byi kr6tszy w przypadkuuzyskania zgody wrgkszosci glosow wspornik6w na zmianq terminu.4' Do zbycia udzialow' oddania ich w zastaw oraz do ustanowienia na nich prawa uzytkowania, takna rzecz wspolnikow spotki, jak i na rzecz osob trzecich wymagana jest zgoda Zgromadzeniawspornikow wyrazona w formie uchwaty podiqtej wigkszosciq glosow.



5' Jezeli ktorykolwiek ze wspolnikow zamierza zbyc czqsc lub calos6 posiadanych przez siebie
udzialow (,,wsp6rnik Zbywaiqcy") na rzecz osoby trzeciej (,,proponowany Nabywca,,),pierwszeristwo do nabycia udzialow przeznaczonych do zbycia (,,prawo pierwszenstwa,,)
przysruguje pozostalym wspornikom (,,wsp6rnicy Nabywajqcy,,). Ka2dy ze wsp6rnikowNabywajqcych poprzez pisemne oSwiadczenie zloZone w terminie do 30 (trzydziestu) dni odotrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia moze skorz ystac z prawa pierwszehstwa,
akceptuiqc warunki zaproponowane przez wspornika Zbywaiqcego swoje udziary, zzastrzezeniem ust' 7 poni2ej lub zrzec sig przysluguiqcego mu w zwiqzku z danym zbyciemPrawa Pierwszehstwa Zawiadomienie o zamiarze zbycia swoich udzialow sporzqdzone winnobyc w formie oswiadczenia sporzqdzonego na pismie, zawierajqcego: liczbg zbywanych
udzialow' kt6re zamierza zbyc, oznaczenie ceny, za iakqzamierza sprzedac zbywane udziary, aw przypadku innego rodzaiu rozporzqdzenia (dotyczy to kazdej czynnosci, w tym jednostronnej,
dwustronnej' odptatnej, nieodplatnej, kt6rej skutkiem lub w zwiqzku z ktorq nastqpiioby przejscie
udzialow na innq osobg lub podmiot) wartosc Udzialow Zbywanych(,,cena zbycia,,)oraz terminzaplaty' pozostaie istotne warunki umowy oraz informacje dotyczqce osoby trzeciej tj. (1) imiq inazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznei(os6b fizycznych), nadto informacja owpisie do wlasciwego reiestru, jesli osoba ta (osoby) prowadzi dzialalnosc gospodarcz q lub (2)firmg oraz nr KRS lub innego wlasciwego rejestru w przypadku sp6lki osobowej lub spolkikapitalowei stanowiqcego jednoczesnie nieodwolalnq ofertg zbycia wszystkich udzialow

zbywanych za cenq Zbycia skierowanq pzez wspolnika Zbywajqcego do wsp6lnik6w
Nabywajqcych (,,Oferta Zby cia,,).

6. Prawo pierwszehstwa moze byc wykonane w czgsci.
7 ' w razie braku akceptacji ceny zbycia udzialow przez wsp6lnika zbywajqcego udzialy lubwspolnika uprawnionego z prawa pierwszehstwa, cena zbycia udzialow zaproponow ana pzez

wsp6lnika Zbywajqcego udzialy zostanie ustalona na podstawie wartosci sredniej arytmetycznej
ustalonej na podstawie dwoch konkurencyjnych, to jest sporzqdzonych na zlecenie wsp6lnika
zbywaiqcego iwspolnika uprawnionego z tytulu prawa pierwszehstwa, wycen wartosci udzialowprzeznaczonych do zbycia, dokonanej przez profesjonalne podmioty majqce uprawnienia dowyceny przedsiqbiorstw.

8' Zmiana zasad okreslenia ceny zbycia udzial6w, o kt6rei mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu
moze ulec zmianie jedynie pod warunkiem podjgcia jednomyslnej uchwaly wsp6lnik6w podjgtej
przez Zgr omadzen ie Wspoln ikow.

9' Ka2dy ze wspolnikow Nabywajqcych, bqdzie uprawniony do wykonania prawa pierwszenstwa
poprzez zloZenie wspolnikowi Zbywajqcemu, w terminie 30 (trzydziestu) dni pisemnego
oswiadczenia' stanowtqcego nieodwolalne i dokonane w calosci przyjgcie oferty Zbycia("oswiadczenie o wykonaniu Prawa Pierwszeistwa"). w przypadku zrozeniaoswiadczenia
o wykonaniu prawa pierwszenstwa przez wiqcej niz jednego wspornika Nabywaiqcego("wsp6lnik Akceptujqcy"), kazdy ze wspolnikow Akceptujqcych nabgdzie udzialy zbywaneproporcjonalnie do wzajemnego udzialu wspolnikow w kapitale zakladowym spolki wedle stanuna dzien zlo2enia oferty Zbycia ostatniemu ze wspolnikow Nabywajqcych. wspolnik Zbywajqcy



zobowiqzany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od uplywu terminu na przyjqcie oferty Zbyciazawiadomic na pismie pozostalych wspolnik6w Akceptuiqcych o riczbie udzialow zbywanychprzypadaiqcych na kazdego ze wspolnikow Akceptujqcych oraz o nareznej od kazdegowsp6lnika Akceptuiqcego cenie Zbycia (,,Zawiadomienie o wykonaniu prawapierwszeristwa,,).

10' Przeniesienie wlasnosci udzialow zbywanych, na rzeczkazdego ze wsp6rnikow Akceptujqcychnastqpi w momencie zaplaty calei ceny Zbycia w terminie wyznaczonym przez wspolnikaZbywaiqcego' nie krotszym ni2 14 dni. Prawo pierwszeristwa wygasa w stosunku do wspornikaAkceptujqcego, kt6ry nie zaplacil przypadaiqcei na niego ceny zbycia w wyznaczonym terminie("wsp6lnik Rezygnujqcy"). w takim przypadku, wsp otnik Zbywajqcy ztozy w terminie 7(siedmiu) dni od dnia wygasniqcia Prawa Pierwszehstwa danego wspornika Rezygnujqcego,pozostalym wsp6lnikom Akceptujqcym, ktorzy zapracli przypadajqcq na nich czgsc cenyZbycia, ofertg nabycia tej czgsci udzial6w, kt6rej nie nabyl wspornik Rezygnujqcy (,,ofertaDodatkowa"), proporcjonarnie do wzajemnego udziaru wsp6rnikow Akceptujqcych (zwylqczeniem wspolnika Rezygnuiqcego) w kapitale zakradowym wedre stanu na dzieh zro2eniaoferty Zbycia ostatniemu ze wspolnik6w Nabywaiqcych. Do oferty Dodatkowej stosuje siqodpowiednio postanowienia w sprawie oferty Zbycia. Nieprzyiqcie oferty Dodatkowej bqdZniezaplacenie ceny za pozostale udziaiy skutkuje wygasnigciem prawa pierwszenstwa 
dopozostatych udzialow' stanowiqcych przedmiot oferty Dodatkowej oraz uprawnia wspornikaZbywaiqcego do odstqpienia od umowy zawartej z tym wspolnikiem Akceptulqcym wskutekprzyjgcia przez niego oferty zbycia. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje sig odpowiedniodo czasu zbycia wszystkich Udzial6w Zbywanych na rzecz wsp6lnik6w Akceptujqcych, kt6rzywykonuiq uprawnienia przewidziane powyzej, w tym pracq ceny narezne od nich za ndziaryZbywane lub pozostale Udziaty.

11' wspolnik Zbywaiqcv upowazniony bqdzie do sprzedaz y na rzecz proponowanego 
Nabywcy,w stosunku do ktorego nie wykonano Prawa Pierwszeristwa, zacenq za jeden udzial nie nizszqniz okreslona w ofercie Zbycia przez okres nie druzszy niz 6 (szesc) miesigcy riczony odnajwczeSniejszego z ponilszy ch zdarzen:

a.zrzeczenia siq prawa pierwszenstwa przezwszystkich wspornikow Nabywajqcych; arbob' jezeli zaden ze wsp6lnik6w Nabywajqcych nie zlo2y oswiadczenia o wykonaniu prawa
Pierwszehstwa w terminie okre6lonym w ust. 9 powyzej; albo

c' iezeli ktorykolwiek ze wspolnikow Nabywaiqcych zrozy oswiadczenie o wykonaniu prawapierwszehstwa w terminie okresronym w ust. g powyzej wygaSniqcia prawapierwszenstwa stosownie do postanowieh ust. 10 powyzel.
12' Po uplywie okresu 6 (szesc) miesiqcy, wskazanego w ust. 11 powyzej, zbycie Udzial6wZbywanych nie moze nastqpii bez ponownego przeprowadzenia procedury prawaPierwszehstwa okreslonejwe wczesnieiszych postanowieniach niniejszego paragrafu.13' Kazdemu ze wspolnikow spolki innych niz wsp6rni k Zbywaiqcy orazwspornicy, ktorzy ztozyrioswiadczenia o wykonaniu prawa pierwszenstwa (zwanymi darej ,,wsp6rnikamiUprawnionymi") w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Udzialow Zbywanych na rzecz



niebqdqcego wsp6lnikiem sp6lki Proponowanego Nabywcy bgdzie przysrugiwalo prawoprzylqczenia siq do takiego zbycia po stronie wspornika Zbywaiqcego, na zasadach okresronychponizej ("Prawo Przylqczenia"). Prawo przyrqczeniaprzysruguje 
i moze byi rearizowane, tyrkowtedy gdy udzialy Zbywane nie zostaly zbyte w wykonaniu prawa pierwszehstwa, 

w zareznoscikt6re ma zastosowanie' Kazdy ze wsp6lnik6w Uprawnionych moze na pismie oswiadczy6, iz niekorzysta z Prawa Przylqczenia i zrzec siq przysluguiqcego mu w zwiqzku z danym zbyciemPrawa Przylqczenia' Prawo Przylqczenia nie ma zastosowania do zbycia udziatow Zbywanychna rzecz, odpowiednio, wsp6rnikow Akceptujqcych w wykonaniu, odpowiednio, prawaPierwszeistwa' a zbycie udzialow w wykonaniu prawa przyrqczenia nie podrega prawuPierwszeristwa opisanemu w ust. powyzej.
14' cerem umozriwienia wykonania prawa przyrqczenia, wsp6rnik Zbywajqcy po zajsciukt6regokolwiek ze zdarzen opisanych w, odpowiednio, ust. 11 pkt a) _ c) powy2ej, zrozykazdemu ze wspolnikow Uprawnionych propozycjg przyrqczenia sig do transakcji zbyciaUdzialow Zbywanych (,,propozyc ja przyNqczenia 

Sig,,).l5 cerem wykonania prawa przylqczenia, wspornik Uprawniony (,,wsp6rnik przyrqczajqcy 
sig,,)zlo2y' odpowiednio' wspolnikowi Zbywaiqcemu w terminie 14 (czternastu) dni od dniaotrzymania Propozycii Przylqczenia siq oswiadczenie w przedmiocie wykonania prawaPrzylqczenia (,,OSwiadczenie o przylqczeniu,,). )

16' w przypadku zrolenia oswiadczen ia o przyrqczeniu, wsp6rnik Zbywajqcy spowoduje, zeProponowany Nabywca zlozy na pismie kazdemu ze wspolnik ow przylqczajqcych sig ofertqnabycia udzialow Spolki posiadanych przez ka2dego ze wsp6rnikow przyrqczajqcych siq("oferta Nabycia") w ilosci proporcjonalnei do riczby l)dziarow Zbywanych przezwspornikaZbywaiqcego za ceng Zbycia w wykonaniu Prawa przylqczenia(,,cena 
Zbyciaw wykonaniuPrawa Przylqczenia"), bgdqcq iloczynem ceny za jeden udzial, odpowiednio, wsp6lnikaZbywaiqcego (stanowiqcej iloraz kwoty ceny ZbyciaUdziar6w i riczbyUdzial6w) i riczbyudzialowzbywanych przez danego wsp6rnika przyrqczajqcego sig, na warunkach proponowanych,odpowied n io' wsp6rn iko wi Zbywajqcem u przez proponowanego 

Nabywcq.17' wspolnicy Przylqczaiqcy si9 bgdq mieti prawo do przyjqcia oferty Nabycia na zasadziePrzylqczenia w ciqgu 30 (trzydziestu) dni od daty jei otrzyman ia, poprzez zroEeniewsp6rnikowiZbywaiqcemu i Proponowanemu Nabywcy na piSmie oswiadczenia (,,oswiadczenie o przyjgciuOferty Nabycia na Zasadzie przyNqczenia,,).

18' Zbycie udzialow w wykonaniu Prawa Przylqczeniawinno nastqpid w ciqgu 14 (czternastu) dni odotrzymania przez Proponowanego Nabywca oswiadczenia o przyjgciu oferty Nabycia naZasadzie Przvtqczenia, przy czym nabycie udzialow nr.,uo, ;J;.;J;IJ". ,or"n,u,dokonania zapraty ceny Zbyciaw wykonaniu prawa przyrqczenia.
19' wsp6lnikzbywaiqcyjest uprawniony do zbyciaUdzial6w Zbywanychna warunkach okresronychw ofercie Zbycia oraz z uwzgrgdnieniem postanowieh, odpowiednio ust. 11_12powyzej, podwarunkiem i po zroZeniu przez proponowanego 

Nabywca kazdemu ze wspornik6wPrzylqczaiqcvch sig oferty Nabycia, a w przypadku przyiqcia tej oferty przez wspornikowPrzylqczaiqcrch Siq' rowniez i pod warunkiem nabycia udzialow wspornikow przyrqczajqcych 
sig



objgtych tq ofertq przez proponowanego Nabywcg.

20' Przepisy nrniejszego paragrafu stosuje siq odpowiednio do oddania udzialow w zastaw lub
ustanowienia na nich uzytkowania.

21' Zastawnikowi, uzytkownikowi oraz osobie uprawnionej z innego ograniczonego prawa
rzeczowego nie przysluguje prawo glosu z obciqzonych udzialow.

22' Niezaleznie od innych postanowieri Umowy iakiekolwiek rozporzqdzenia lub obciqzenie udziatow
sp6tki niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy jest bezskuteczne wobec spolki oraz
wszystkich wspolnikow sp6lki. Sp6lka nie dokona wpisu do ksiqgi udzial6w spolki zadnego
rozporzqdzenia lub obciqzenia udzialami Spotki, natomiast nabywca udzial6w Spolki,
podlegajqcych rozporzqdzaniu nie nabqdzie i nie bgdzie mogl wykonywac zadnych praw
zwiqzanych z tymi udzialami spolki, kt6re zostalyby na niego przeniesione, jezeli rozporzqdzenie
udzialami Spotki zostalo dokonane z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.
23' Jezeli w wyniku powyzej opisanej procedury nie dojdzie do zbycia udzialow, udziaty te
mogq byc umarzane bqd2 z kapitatu zakladowego spolki, kapitaru zapasowego, kapitalu
rezerwowego lub z czystego zysku. Spolka moze nabywac wlasne udzialy w celu ich umorzenia.
24' odstqpienie od procedury okreslonej w niniejszym paragrafie moze nastqpic w przypadku
podjqcia jednomyslnej uchwaly Wspolnikow.

s11

1' w przypadku smierci wspolnika, udzialy zmarlego wspolnika nabywane sq zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

2' W przypadku Smierci Wsp6lnika Piotra Sypniewskiego przyslugujqce mu udzialy w Sp6lce
przechodzq na jego zonq Kamitq Agatq sypniewskq, posiadaiqcq pESEL 8612070580s.
3' w przypadku gdyby Kamila Agata sypniewska nie chciala lub nie mogla objqc udzialow po
Piotrze sypniewskim, udzialy przyslugujqce Piotrowi sypniewskiemu zostanq objqte przez jego
siostrq lzabelq sypniewskq, posiadajqcq pESEL 730s2404764.
4' Je2eli ani Kamila Agata Sypniewska ani lzabela Sypniewska nie bqdq chcialy tub nie bqdq
mogly nabyc udzialow w Spolce po zmarlym Piotrze sypniewskim, to w6wczas udzialy po
Piotrze Sypniewskim zostanq nabyte pzez spadkobiercow lub zapisobiercow piotra
sypn iewskieg o zgod n ie z dziedziczen iem testam entowym ru b ustawowym.
5' w przypadku Smierci Wsp6lnika Doroty lzabeli Sadolewskiej przyslugujqce jej udzialy w
sp6lce przechodzq na wspolnika Piotra sypniewskiego, posiadajqcego pESEL 74071207g54.
6' w przypadku gdyby Piotr sypniewski nie chcial lub nie mogl objqc udzialow po Dorocie
lzabeli sadolewskiej, udzialy przyslugujqce Dorocie lzabeli sadolewskiej zostanq umorzone, tym
samym nie zostanq przeniesione na jej spadkobiercow ani zapisobierc6w, a Spotka bqdzie
trwala dalej pomiqdzy dotychczasowymi Wspolnikami.

7' spadkobiercom, ktorzy nie nabywajq udziatu po zmariym wsp6lniku przysluguje roszczenie o
splatq udzialu w wysokosci wartosci przypadajqcych na udzialy aktyw6w netto, wykazanych w
sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotq przeznaczonq do



podzia+u miQdzy wspolnikow, wyplacanq w terminie 60 ( szescdziesiqciu) miesiqcy od
stwierdzenia nabycia spadku.

B' Zmiana zasad dziedziczema udzialow po zmarlym wspolniku, okreslona w niniejszym
paragrafie wymaga iednomyslnej zgody wyrazonej w uchwale przez Zgromadzenie wsp6lnikow.

W przypadku, gdy udziaty Wspolnika

Wspolnika nie moze wstqpic do Spotki.
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objqte sq wspolnoSciq majqtkowq maizehskq, malZonek
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1' Zarzqd jest uprawniony do wyptaty wspolnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
za rok obrotowy, jezeli Sp6lka posiada wystarczajqce Srodki na wyptatq.
2' spotka moze wyplacic zaliczkg na poczet przewidywanej dywidendy, jezeli jej zatwierdzone
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka moze stanowic
najwyzej polowq zysku osiqgniqtego do kohca poprzedniego roku obrotowego, powiqkszonego
o kapitaly rezerwowe utworzone zzysku, ktorymi w celu wyplaty zaliczek moze dysponowai
Zarzqd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziary wrasne.

3' o przeznaczeniu zysku wynikajqcego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje
Zgromadzenie wspolnikow. Zysk moze zostac przeznaczony w szczegolnosci na:

a) kapital zapasowy,

b) dodatkowe kapitaly rezerwowe utworzone przez Spolkq,

c) do podzialu pomigdzy wspolnikow Sp6tki (dywidenda),

d) inne cele okreSlone uchwalq Zgromadzenra Wspolnikow.

4' Zysk przypadajqcy Wspolnikom dzieli si? proporcjonalnie do ich udzialu w kapitate
zaktadowym oraz z uwzglgdnieniem rodzaju udzialu.

5' wyplata podzielonego zysku nastqpuje w terminie i wysokosci okreslonych uchwalq
Zgromadzenia Wspolnikow podjqtq wigkszoSciq glos6w.

s14
1' udzialy w kapitale zakladowym spotki mogq byc umarzane bqd2 z kapitalu zakladowego
spotki lub z czystego zysku bez obnizania kapitalu zaktadowego. spotka moze nabywa6 wlasne
udzialy w celu ich umorzenia.

2' udziaty mogq byc umorzone za zgodq wspolnika w drodze nabycia udzialow przez Spolkg
(umorzenie dobroworne) arbo bez zgody wspornika (umorzenie przymusowe).
3' Do umorzenia dobrowolnego potrzebne jest podjqcie uchwaly przez Zgromadzenie
wspolnikow oraz wyraZenie zgody przez wspolnika, ktorego udzialy sE umarzane. Umorzenie
dobrowolne moze byc za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
4' udzialy wspolnika mogq byc umorzone przymusowo w razie wystqpienia nastqpujqcych
okolicznoSci:



a' zbycia przez Wspolnika udzialow bez Zgody Spolki lub bez zawiadomie nia Zarzqdu
o zamiarze zbycia udzialow,

b' sytuacji, w kt6rej nie zostanq one przejgte w drodze postanowiei sukcesyjnych
wskazanych w g 11 w przypadku zmarlego wspolnika.

5' w celu umorzenia przymusowego udzialow potrzebne jest podjqcie uchwaly pzez
Zgromadzenie wspolnikow wiqkszosciq glosow przy obecnosci wspolnik6w reprezentujqcych co
najmniej polowq kapitatu zakladowego Spolki.

6' W razie umorzenia przymusowego wspolnikowi wyplaca siq wynagrodzenie w wysokosci
okreslonej w uchwale Zgromadzenia wsp6lnikow, nie nizszej niz wartosci przypadajqcych na
udzial aktyw6w netto, wykazanych w sprawozdaniu finans owym za ostatni rok obrotowy,
pomniejszonych o kwotq pzeznaczonq do podziaiu miqdzy wspornrkow.
7 ' Umorzenie udzialow z czystego zysku nie wymaga obnizenia kapitatu zakladowego.
8' Umorzenie udzialow wymagajqce obnizenia kapitalu zakladowego nastqpuje z chwilq
obn izenia kapitalu zakladowego.
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1' Na mocy uchwal Zgromadzenia wspolnikow mogq byc tworzone i wykorzystywane fundusze i

rezeruy celowe oraz rezerwy ogolne.

2' sprawozdanie finansowe spolki powinno byc sporzqdzone w ciqgu 3 (trzech) miesiqcy po
uplywie roku obrotowego, a w ciqgu najblizszych 3 (trzech) miesiqcy powinno by6 przedstawione
do zatwierdzenia Zgromadzenia Wspolnikow.

IV, ORGANY SPOLKI
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1. Organami Spolki sq Zgromadzenie Wspolnikow i Zarzqd.

2. Zgromadzenie wspornikow jest najwyzszym organem decyduiqcym w Sporce.

1. Zgromadzenie Wspolnikow zwoluje

kapitalu zakladowego.

2' Zwyczalne zgromadzenie Wspolnik6w zwolywane jest przez Zarzqd w ciqgu 6 (szesciu)
miesiqcy po uplywie roku obrotowego. Jezelr Zarzqd nie zwola Zgromadzenia Wspolnikow w tym
terminie, wowczas moze je zwolac kazdy Wsp6lnik.

3' Zgromadzenie wspolnikow odbywa sig w miejscu siedziby sp6lki lub w innym miejscu na
terenie Rzeczypospolitej polskiej - jezeli wszyscy wspolnicy wyrazEna to zgodq na pismie.
4' zarzqd lub wsp6lnik zawiadamia wspolnikow o miejscu i terminie Zgromadzenia
wspolnikow ' Zgromadzenie wspolnikow zwotuje siq za pomocq listow poleconych lub przesytek
nadanych pocztq kurierskq, wyslanych co najmniej na 14 (czternascie) dni przed terminem
Zgromadzenia w zaproszeniu nalezy oznaczyc dzieh, godzinq i miejsc e Zgromadzenia oraz
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Zarzqd lub Wspolnik reprezentujqcy co najmniej 10%



szczegolowy porzqdek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spolki natezy wskazai
istotne elementy treSci proponowanych zmian.

5. Zamiast listu poleconego lub przesytkl nadanej pocztq kurierskq, Wspolnicy mogq by6
zawiadamiani o terminie i miejscu Zgromadzenia Wsp6lnikow przy uzyciu poczty elektronicznej
pod warunkiem uprzedniej zgody Wspolnika wyrazonej na pismie na zawiadamianie drogq
elektronicznE oruz pod warunkiem podania przez Wspolnika na pismie adresu poczty
elektronicznej, na ktory zawiadomienie powinno byc wyslane. Wspolnicy sq zobowiqzani w ciqgu
7 dni potwierdzic odbior informacji o Zgromadzeniu Wspolnik6w. W przypadku braku
potwierdzenia w tym terminie Wsp6lnicy uznajq za skuteczny spos6b odbioru tej informacji.
Wspolnicy sq zobowiqzani informowac zarzqd o kazdej zmianie miejsca zamieszkania i adresu
poczty elektronicznej na pismie.

6. W przypadku zwolywania Zgromadzenia Wspolnikow przez Wspolnika, jest on zobowiqzany
zawiadomic takze Spolkq.

7. Jezeli wspolnik byl obecny na Zgromadzeniu lub byt na nim reprezentowany uznaje siq, ze
zostal w sposob wlasciwy zawiadomiony o Zgromadzeniu wspolnikow.

B. W Zgromadzeniu Wspolnikow mogq brac udzial inne osoby tylko za zgodq wszystkich

obecnych Wspolnikow lub ich pelnomocnikow.

9. Uchwaly mozna powziqd pomimo braku formalnego zwolania, jezeli caly kapital zakladowy
jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zglosil sprzeciwu dotyczqcego odbycia zgromadzenia

lub wniesienia poszczegolnych spraw do porzqdku obrad.

10. W Zgromadzeniu Wspolnikow mogE uczestniczy6, bez prawa glosu, czlonkowie zarzqdu.
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1. Uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow wymagajq wigkszoSci glosow, chyba ze ustawa lub

umowa Spolki przewiduje rnnq wiqkszo6c.

2. Wszyscy Wspolnicy majq obowiqzek uczestniczenia w Zwyczajnym Zgromadzeniu

Wspolnikow. Jezeli ktorykolwiek ze Wspolnik6w nie moze uczestniczyc w Zgromadzeniu
samodzielnie jest zobowiqzany do wyznaczenia pelnomocnika, ktory bgdzie uczestniczyt w
Zgromadzeniu w zastqpstwie Wspolnika. NieobecnoSc wspolnika lub petnomocnika wspolnika na

Zgromadzeniu nie stanowi przeszkody do odbycia zgromadzenia, jezeli na Zgromadzenie stawit
siq co najmniejjeden ze Wspolnikow.

3. Glosowanie na Zgromadzeniu Wspolnikow jest jawne. Tajne glosowanie zarzqdza siq przy

wyborach oraz nad wnioskami o odwolanie cztonk6w organ6w lub likwidatorow Spolki,
o pociqgnigcie ich do odpowiedzialnoSci, a takle w sprawach osobowych. poza tym naleZy
zarzqdzic tajne glosowanie na zqdanie chocby jednego ze Wspolnikow obecnych lub
reprezentowanych na Zgromadzen iu Wspolnikow.

4. Wspolnicy mogE wykonywac prawa wynikajqce z udzialow przez pelnomocnikow.

Pelnomocnictwo musi byc udzielone na pismie pod rygorem niewaznoSci i dotqczone do
protokolu Zgromadzenia. Czlonek Zarzqdu i pracownik Spotki nie mogq by6 petnomocnikami na

Zgr omadzeni u Ws p6l n i kow.



5. Zastawnik lub uzytkownik nie moze wykonywac prawa glosu.

6. Uchwaly dotyczqce rozwiqzania Spolki zapadajqwiqkszoSciq dwoch trzecich giosow.

s le
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow zostaje zwolane w razie potrzeby, a w
szczegolnosci w ciqgu 14 (czternastu) dni od wystqpienia nastqpujEcego przypadku:

1 ) Smierci, rezygnacji, diugotrwalej choroby Czlonka Zarzqdu,

2) utraty lub ograniczenia zdolnoSci do czynno6ci prawnych Czlonka Zarzqdu,

3) pozbawienia wolnoSci Czlonka Zarzqdu.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow jest zwolywane przez Zarzqd na zqdanie
Wspolnika lub Wspolnikow reprezentujqcych co najmniej 1t10 (jednq dziesiqtq) kapitatu
zakladowego.

3. Jezeli Zarzqd nie zwola Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow, w przypadkach

okre6lonych w ust. I lub nie zwola zwyklego Zgromadzenia Wspolnikow w terminie ustawowym,
prawo do zwolania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow lub zwyklego Zgromadzenia
Wspolnik6w przystuguje kazdemu Wspolnikowi.

s20
1. Uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow wymaga w szczegolnoSci:

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzqdu z dzialalno6ci Spotki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy,

b. rozwiqzanie Spolki iotwarcie jej likwidacji,

c' udzielenie absolutorium cztonkom organow Spolki z wykonania przez nich obowiqzkow,

d' postanowienia, dotyczqce roszczeh o naprawienie szkody wyrzqdzone j przy zawiqzaniu

Spolki lub sprawowaniu zarzqdu,

e. okreslanie przeznaczenia, w tym podzialu zysku i pokrycie strat stosownie do
postanowien $13,

f. powolywanie i odwolywanie czlonkow Zarzqdu,

g. ustalanie wynagrodzenia czlonkow Zarzqdu,

h. tworzenie kapitatu zapasowego oraz innych kapitalow rezerwowych oraz okreslanie ich
przeznaczenia,

i. zaciqganie zobowiqzafi o wartoSci przekraczaiqcej S00 000, 00 zt,

j. inne sprawy zastrzeZone do kompetencji Zgromadzenia Wspolnikow stosownie do
postanowien niniejszej Umowy spotki lub Kodeksu spotek handlowych.

2. Zgromadzenie Wspolnikow moze okreSlic dzieh, wediug ktorego ustala siq listq Wsp6lnikow
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy w formie uchwaly podjqtej wiqkszoSciq
glosow.

s21
1. Spotka moze powolywac prokurentow.



2. Powolanie prokurentow wymaga uchwaly Zarzqdu.

522
1' Zarzqd sklada siq z jednego lub wigkszej ilosci czlonkow i jest powolywany przez
Zgromadzenie wspornikow na mocy uchwaty podiqtej zwykrqwiqkszosciq grosow.

2. DoZarzqdu mogq byc powolywaniWspolnicy, jak iosoby spoza Spoiki.

3. Czlonkowie Zarzqdu powolani sE na czas nieoznaczony.

4' Umowq niniejszq Wspolnicy postanawiajq, ze mandat Czlonka Zarzqdu nie wygasa z dniem
odbycia Zgromadzenia Wspolnik6w zatwierdzajqcego sprawozdanie finansowe za ostatni pelny
rok obrotowy pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu. Mandat czlonka Zarzqdu wygasa dopiero
wskutek odwolania ze sktadu Zarzqdu, rezygnacji rub smierci.

5' Czlonkowie Zarzqdu mogq byc odwolani na mocy uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow
wylqczn ie z waZny ch powodow.

6' Do waznych powodow bgdqcych podstawq do odwolania Czlonka Zarzqdu natezy w
szczegolnoSci jego nieobecnoSc przez nieprzerwany okres 3 miesiqcy, bez wzglqdu na wzyczynQ
tej nieobecnoSci. Fakt nieobecno6ci Cztonka Zarzqdu powinien byi potwierdzony procedurq
wewngtrznq obowiqzuiqcq w Spolce i znanq Wspolnikom , oraz Zarzqdowi,

s23
1' Zarzqd okre6la strukturq organrzacyjnq Sp6lki i zasady jej funkcjonowania. Wtym celu moze
wydawai regulaminy albo inne wewnqtrzne zarzqdzenia.

2. Zarzqd zawiera i rozwiqzuje umowy o pracg, umowy zlecenia i inne podobne umowy z
osobami wykonujqcymi okreSlone czynnoSci na rzecz spolki oraz okreSla wysokoSc ich
wynagrodzenia.

s24
1. Zarzqd Spolki kieruje jej dzialalnosciq i reprezentuje iq na zewnqtrz.

2' Jeleli Zarzqd Spolki jest jednoosobowy, do reprezentacji Spolki oraz skladania w jej imieniu
oSwiadczeh woli upowazniony jest samodzielnie Prezes Zarzqdu lub jedyny Czlonek Zarzqdu.
JeZeli Zarzqd Spolki jest wieloosobowy, do reprezentacji Spolki oraz skladania w jej imieniu
oswiadczeh woli upowazniony jest kazdy z czlonkow Zarzqdu samodzielnie.

s25
1' Wszelka korespondencja Spolki ze Wspolnikami bqdzie prowadzona na adres podany na
liscie Wspolnikow. Wszelkie blqdy wynikajqce z wadliwego podania adresu obciqzajq
Wspolnikow.

2' Dopuszcza siq prowadzenie korespondencji Sp6tki ze Wspolnikami drogq elektronicznq pod
warunkiem uprzedniej zgody Wsp6lnika wyrazonej na pismie na zawiadamianie drogq
elektronicznq oraz pod warunkiem podania przez wspolnika adresu poczty elektronicznej, na
ktory zawiadomienie powinno byc wyslane, zzachowaniem konsekwencji przewidzianych dla



wadliwego podania adresu w ustQpie 1 niniejszego paragrafu.

s26
1. Rozwiqzanie i likwidacja Spolki nastgpuje na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow
podjqtej wigkszoSciq glosow stwierdzonq protokolem sporzqdzony m pzez notariusza.

2. Majqtek pozostaly po likwidacji Spolki wyplacany jest Wspolnikom proporcjonalnie do
posiadanych przez Wspolnika udziatow.

s27
1. Rok obrotowy Spotki pokrywa siq z rokiem kalendarzowym.

2. Pierwszy rok obrotowy konczy siq dnia 31 grudnia 2023 roku.

3' Rachunkowosc Sp6tki bqdzie prowadzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

s28
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majq przepisy Kodeksu sp6lek
handlowych."

s3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o.
wyraZa zgodq na przeprowadzenie podzialu EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o.
bez obnizania kapitalu zakladowego EKo-pAK PRODUCENT opAKowAN sp. z o.o.
Podzial EKO-PAK PRODUCENT opAKowAN sp. z o.o. zostanie przeprowadzony z
wykorzystaniem kapitalow wlasnych EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp, z o.o. innych
niz kapitat zakladowy, t1. poprzez wykorzystanie zysku netto oraz kapitalu zapasowego.
suma kwot, o ktore obnizone bqdq kapitaly wlasne EKO-PAK PRODUCENT opAKowAN
sp. z o.o. bqdzie odpowiadac wartoSci Dzialu NieruchomoSci i Sprzqtu przenoszonego na
Spotkg Nowo ZawiqzanEw zwiqzku z podzialem.

Podziat Sp6tki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitalu do
Spolki Nowo Zawiqzanej, ktory ma pelne pokrycie w wartoSci przenoszonej czqsci majqtku
Spolki Dzielonej w postaci zorganizowanej czqsci przedsiqbiorstwa jakq jest Dzial
NieruchomoSci iSprzqtu, ustalonej dla potrzeb Podzialu na kwotg 1 388 6'14, 752t. (slownie:
jeden milion trzysta osiemdziesiqt osiem tysiqcy szeScset czternaScie zlotych siedemdziesiqt
piqc groszy).

Kapitat Spotki Nowo Zawiqzanej bgdzie wynosil 1 388 000, 00 ( slownie: jeden milion trzysta
osiemdziesiqt osiem tysigcy) zlotych oraz bqdzie dzielit siq na 1000 (tysiqc) udzialow o
warto6ci nominalnej 1388 (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kaZdy, kt6re bgdq
przyslugiwac dotychczasowym wspolnrkom EKo-pAK pRoDUCENT opAKowAN sp. z o.o.
w nastqpujqcy sposob:

a) Piotr Sypniewski obejmie tqcznie 990 (dziewiqcset dziewiqddziesiqt) udzialow o

wartoSci nominalnej 1388 ( tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kazdy w
Spolce Nowo Zawiqzanej, tj. o iqcznej wartoSci nominalnej 1 374 l2O,O0 (slownie:
milion trzysta siedemdziesiqt cztery tysiqce sto dwadziescia) zlotych.

b) Dorota lzabela Sadolewska obejmie tqcznie 10 ( dziesigc) udziat6w o wartoSci

nominalnej 1388 (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kazdy w Sp6tce Nowo
Zawiqzanei, tj. o tqcznej wartoSci nominalnej 13 880, 00 (slownie: trzynaScie tysiqcy

1.

3.

4.



osiemset osiemdziesiqt) ziotych.

s4
Uchwala wchodzi w zycie z momentem powzigcia.

ZARZAD SpOLKt EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN Sp. Z O.O

7\',



Zalqczniknr 3

do planu podzialu

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN z o.o. w Niegostawiu
z dnia 2g lutego 2023 roku

Projekt umowy sp6lki Nowo Zawiqzane!

UMOWA SP6LKI

z ocRAN|CZONA ODPOWTEDZTALNOSCn

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Sp6tka powstala w wyniku podzialu spotki EKo-pAK PRoDUCENT OPAKOWAN spolka z
ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w Niegostawiu, wpisanq do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru sqdowego prowadzonego przez sqd Rejonowy w Zielonej G6rze, vlll wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 0000ggg148 Nlp: 2g1 0101774,
REGoN 522974465, kapital zakladowy w wysokosci 100 000,00 ztotych przez wydzielenie tj.
poprzez przeniesienie na Spolkq czqsci maiqtku, stanowiqcej zorganizowanq czgsc przedsiqbiorstwa
spolki dzialajqcej pod firmq: EKO-PAK pRoDUCENT OPAKOWAN spoika z ograniczonq
odpowiedzialnoSciq, w ktorej sklad wchodzi m.in wlasnosc nieruchomosci w miejscowosci Niegoslaw
(gmina Drezdenko, powiat strzelecko- drezdenecki, wojewodztwo lubuskie), obejmujqc a dzialkq 56416
o powierzchni 1,7374 ha, dla ktorej sqd Rejonowy lV wydzial Ksiqg Wieczystych w strzelce
Krajehskie prowadzi ksiqgq wieczystq numer GW1K000.1 s}l716.

s2

pod firmq: EKO-pAK SERWIS spotka z ograniczonq

2' spolka moze poslugiwac siq skrotem firmy: EKo-PAK sERWls Sp. z o.o., odpowiednikiem
pelnej nazwy wiqzykach obcych orazwyrczniaiqcym iq znakiem graficznym.

s3
1. Siedzibq Spotki jest Niegoslaw.

2' Spotka dziala na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz moze dzialac w ramach
obowiqzujqcego prawa poza jej granicami.

3' Spotka moze by6 uczestnikiem, akcjonariuszem lub udzialowcem jakiejkolwiek innej Spolki lub
innego podmiotu prawnego na terenie kraju i za granicq.

s4
Czas trwania Spolki jest nieozna czony.

II. PRZEDMIOT DZIAT-ALNOSCI

s5
1. Celem Spolki jest prowad zenie dzialalnoSci gospodarczej
dzialalnoSci.

1. Spolka bqdzie prowadzona

odpowiedzialnoSciq.

oraz osiqganie zysk

a/')(/2'n/'[-
uztej



1.

2' Spolka moze ponadto, w zakresie okreSlonym w uchwale Wspolnik6w, prowadzic nie
obliczonq na zysk innq dzialalnosc na rzecz wspolnikow i pracownikow.

3 Spolka bqdzie kontynuowac dzialalnoSc, ktora byla prowadzona w ramach Dzialu
Nieruchomosci i Sprzqtu spolki EKO-PAK PRODUCENT opAKowAN spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq z siedzibq w Niegoslawiu, wpisanej do rejestru przedsiqbiorcow Krajowego
Rejestru sqdowego prowadzonego przez sqd Rejonowy w Zielonej Gorze, vlll wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego, pod numerem KRS o000ggg148 Nlp: 28.1 0101774,
REGON. 522974465,

s6
Przedmiotem dzialalnoSci Spolki jest zgodnie z Polskq Ktasyfikacjq Dzialalno6ci (pKD):

1) 46 Hander hurtowy, zwytqczeniem handru pojazdami samochodowymi,

2) 47 Handel detaliczny, zwylqczeniem handlu detalicznego pojazdami

samochodowymi;

3) 49 Transport lqdowy oraz transport rurociqgowy,

4) 68 - Dzialarnosc zwiqzana z obsrugq rynku nieruchomosci;

5) 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

6) 77 -Vtlynajem i dzierzawa;

7) 82 - DzialalnoSc zwiqzana z administracyjnq obs{ugq biura i pozostala dzialalnoSc
wspomagajqca prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej;

Podstawowy (przewalajqcy) przedmiot dzialalno6ci zgodny z Polskq Klasyfikacjq Dzialalnosci to:
77'39'Z Wynajem i dzierZawa pozostalych maszyn, urzqdzen oraz dobr materialnych, gdzie
indziej n iesklasyfikowane.

W przypadku, gdy do podjqcia przez Spolkg dzialalnoSci wymagane jest uzyskanie zgody,
zezwolenia, koncesji, licencji lub innej decyzji wlaSciwych organow, dzialalnosc taka zostanie
rozpoczqta po ich uzyskaniu albo zatrudnieniu osoby majqcej wymagane zezwolenie
(uprawnienie).

III, KAPITAL ZAKT.ADOWY SPOI-KI I UDZIAT-Y WSPOLNIKOW

s7
1' Kapital zakladowy Spolki wynosi '1 3BB 000, O0 (slownie: milion trzysta osiemdziesiqt osiem
tysiqcy) ziotych idzieli siq na'1000 (slownie: tysiqc) udzialow o wartosci nominalnej po.t3gg zt
(siownie: tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem tysigcy ztotych) kazdy.

2. Udziaty sE rowne i niepodzielne.

3. KaZdy Wspolnik moze posiadac wigcej niz jeden udzial.

4' Wspolnicy mogq pokrywac swoje udziaty poprzezwklady pieniqzne lub niepienigzne.
5' Kazdy udzial daje Wspolnikowi prawo do jednego glosu na Zgromadzeniu Wspolnikow.

3.

s8

2.



1' Udziaty w kapitale zakladowym zostaly przyznane w wyniku podzialu przezwydzielenie EKo-
PAK PRODUCENT OPAKOWAfI sp. z o.o., w nastqpujqcy sposob:

1) Piotr sypniewski otrzymal 990 (dziewiqcset dziewig6dziesiqt) udzial6w o wartosci
nominalnej po 13BB (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kazdy i tqcznejwartosci
nominalnej 1374 120,00 (slownie: milion trzysta siedemdziesiqt cztery tysiqce sto
dwadzie6cia) ztotych,

2) Dorota lzabela Sadolewska otrzymala 10 (dziesiqc) udziatow o wartosci nominalnej po
'1388 (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kaldy i lqcznej wartosci nominalnej
13 BB0, 00 (slownie: trzynascie tysiqcy osiemset osiemdziesiqt) zlotych.

2' Wszystkie udzialy zostaly pokryte w wyniku podzialu spotki EKo-pAK pRoDUCENT OPAKOWAN
sp' z o o' czqSciq majqtku tej spolki, ktora zgodnie z postanowieniami planu podzialu z 2g lutego
2023 roku zostala arokowana do spotki Nowo Zawiqzanei (niniejsza sporka).

se
1' Kapitat zakladowy moze byi podwyzszony w drodze jednomyslnej uchwaly Zgromadzenia

Wspolnikow.

2' Kapitat zakladowy moze byd podwyzszony zarowno przez podniesienie warto6ci nominalnej
istnieiqcych udzialow, jaki przez utworzenie nowych udzialow.

3' Podwyzszenie kapitalu zakladowego moze nastqpii poprzez wniesienie aportu lub wktadu
pieniqznego.

4' wspolnikom przysluguje pierwszehstwo do objgcia podwyzszonego kapitalu proporcjonalnie do
ich udzialow w kapitale zakladowym. Uchwala, o kt6rej mowa w ust. 1 okresli termin, do ktorego
prawo pierwszehstwa powinno byc wykonane. W przypadku rezygnacji jednego lub wiqkszej
liczby wspolnikow spolki z przyslugujqcego im prawa pierwszehstwa objqcia nowo utworzonych
udziaiow, pozostali Wspolnicy bqdq mieli prawo objq6 nieobjqte udzialy Spolki w stosunku do
Iiczby posiadanych udzialow. Na podstawie uchwaly zgromadzenia wsp6lnikow o podwyzszeniu
kapitalu zakladowego spolki prawo pierwszenstwa objqcia nowo utworzonych udziaiow moze
zostac wylqczone w drodze uchwaly Zgromadzenia wspolnik6w podjqtej wigkszosciq 213
gtosow.

5 udzialy, o ktore podwyzszony zostal kapital zakladowy Spolki, mogq zostac pokryte wkladem
pieniqznym lub niepienigznym stosownie do postanowien uchwaly Zgromadzenia wspolnik6w
Spolki o podwyzszeniu kapitalu zakladowego Spotki.

6' Podwyzszenie kapitalu zakladowego do kwoty 50.000.000 (slownie: piqcdziesiqciu milion6w)
ziotych na mocy jednej lub wielu uchwal zgromadzenia wsp6lnikow podjgtych w okresie do 31
grudnia 2050 roku roku nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spolki i nie bqdzie wymagato
zachowania formy aktu notarialnego.

7 ' wspolnicy mogq, w drodze podjqcia uchwaly, podwyzszyc kapitat zakladowy, przeznaczaJqc na
ten cel srodki z kapitalu zapasowego lub kapitalow (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku
spolki w takim przypadku nowe udzialy przyslugujq wspornikom w stosunku do ich
dotychczasowych udzialow i nie wymagajq objqcia.

8' oswiadczenie nowego wspolnika powinno zawierac przystqpienie do sp6tki oraz objqcie udzialu



lub udzialow o oznaczonej wartoSci nominalnej. Oswiadczenie takie wymaga formy aktu

notarialnego.

9' objqcie udzialow w podwyzszonym kapitale zakladowym przez osobq spoza grona Wspolnikow
wymaga uzyskania Zgody Spolki

10. Rozporzqdzenie udziaiem dokonane przed wpisem Spolki do rejestru albo zarejestrowaniem
podwyzszenia kapitatu zaktadowego jest niewazne.

s10
1. Udziaty sq zbywalne i mogq by6 oddane w zastaw orazbyc obciqzone prawem uzytkowania.

2. Zbycie udzialow, oddanie ich w zastaw osobie trzeciej lub ustanowienie na nich prawa

uzytkowania musi byc dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poSwiadczonymi pod

rygorem niewaznoSci.

3. Zamiar zbycia udziaiow, oddanie ich w zastaw lub ustanowienia na nich prawa uzytkowania
w czgSci lub calo5ci, Wspolnik powinien zglosic Zarzqdowi, co najmniej na 3 (trzy) miesiqce
przed terminem Zgromadzenia Wspolnrkow. Termin ten moze byi kr6tszy w przypadku

uzyskania zgody wigkszoSci glosow Wspolnikow na zmiang terminu.

4. Do zbycia udzialow, oddania ich w zastaw oraz do ustanowienia na nich prawa uzytkowania, tak

na rzecz Wspolnikow Spolki, jak i na rzecz osob trzecich wymagana jest zgoda Zgromadzenia
Wspolnikow wyralona w formie uchwaly podjqtej wigkszoSciq glosow.

5. Jezeli ktorykolwiek ze Wsp6lnikow zamierza zbye czqS6 lub caloS6 posiadanych przez siebie

udzialow (,,wsp6lnik Zbywajqcy") na rzecz osoby trzeciej (,,proponowany Nabywca,,),
pierwszeristwo do nabycia udzialow przeznaczonych do zbycia (,,Prawo Pierwszefistwa,,)
przysluguje pozostalym wspolnikom (,,wsp6lnicy Nabywajqcy"). Kazdy ze wspolnikow
Nabywajqcych poprzez pisemne o5wiadczenie zlolone w terminie do 30 (trzydziestu) dni od

otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia moze skorzystai z Prawa pierwszehstwa,

akceptujqc warunki zaproponowane przez Wspolnika Zbywajqcego swoje udzialy, z

zastrzezeniem ust. 7 ponizej lub zrzec siq przystugujqcego mu w zwiqzku z danym zbyciem
Prawa Pierwszenstwa. Zawiadomienie o zamiarze zbycia swoich udzialow sporzqdzone winno
byc w formie oSwiadczenia sporzqdzonego na piSmie, zawierajqcego: liczbq zbywanych
udzialow, ktore zamierza zbyc, oznaczenie ceny, za jakqzamierza sprzeda6 zbywane udzialy, a
w przypadku innego rodzaju rozporzqdzenia (dotyczy to kazdej czynnoSci, w tym jednostronnej,

dwustronnej, odplatnej, nieodplatnej, ktorej skutkiem lub w zwiqzku z kt6rq nastqpiloby przej6cie

udzialow na innq osobg lub podmiot) warto6c Udzialow Zbywanych (,,Cena Zbycia") oraz termin
zaplaly, pozostale istotne warunki umowy oraz informacje dotyczqce osoby trzeciej tj. (1) imiq i

nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osob fizycznych), nadto informacja o
wpisie do wla6ciwego rejestru, jeSli osoba ta (osoby) prowadzi dzialalnoSc gospodarczq lub (2)

firmg oraz nr KRS lub innego wlaSciwego rejestru w przypadku spolki osobowej lub spolki
kapitalowej stanowiqcego jednoczeSnie nieodwotalnq ofertq zbycia wszystkich udzialow
zbywanych za Cenq Zbycia skierowanq przez Wspolnika Zbywajqcego do Wsp6lnikow
Nabywajqcych (,,Oferta Zbycia").



6. Prawo Pierwszeristwa moze byc wykonane w czq6ci.

7. W razie braku akceptacji Ceny Zbycia udzia.low przez Wspolnika zbywajqcego udziaty lub

Wspolnika uprawnionego z prawa pierwszenstwa, Cena Zbycia udzialow zaproponowana przez
Wspolnika Zbywajqcego udzialy zostanie ustalona na podstawie wartoSci Sredniej arytmetycznej

ustalonej na podstawie dwoch konkurencyjnych, to jest sporzqdzonych na zlecenie Wspolnika

zbywajqcego i Wspolnika uprawnionego z tytulu prawa pieruszehstwa, wycen wartoSci udzialow
przeznaczonych do zbycia, dokonanej przez profesjonalne podmioty majqce uprawnienia do

wyceny przedsiqbiorstw.

8. Zmiana zasad okreSlenia ceny zbycia udziatow, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu

moZe ulec zmianie jedynie pod warunkiem podjqcia jednomySlnej uchwaly wspolnik6w podjqtej

przez Zgromadze n ie Wspol n i kow.

9. KaZdy ze Wspolnikow Nabywajqcych, bqdzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszehstwa

poprzez zloZenie Wspolnikowi Zbywajqcemu, w terminie 30 (trzydziestu) dni pisemnego

oSwiadczenia, stanowiqcego nieodwolalne i dokonane w calo6ci przyjqcie Oferty Zbycia

(,,O6wiadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszefstwa"). W przypadku zlozenia OSwiadczenia

o Wykonaniu Prawa Pierwszehstwa przez wigcej niz jednego Wspolnika Nabywajqcego

(,,Wsp6lnik Akceptujqcy"), kazdy ze Wspolnikow Akceptujqcych nabqdzie udziaty zbywane

proporcjonalnie do wzajemnego udzialu Wspolnikow w kapitale zaktadowym Spolki wedle stanu

na dzien zloZenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspolnikow Nabywajqcych. Wspolnik Zbywajqcy

zobowiqzany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od uplywu terminu na przyjqcie Oferty Zbycia

zawiadomic na piSmie pozostalych Wspolnikow Akceptujqcych o liczbie udzialow zbywanych

przypadajqcych na kazdego ze Wspolnikow Akceptujqcych oruz o naleznej od kazdego

Wspolnika Akceptujqcego Cenie Zbycia (,,Zawiadomienie o Wykonaniu prawa

Pierwszefistwa").

10. Przeniesienie wlasnoSci udzialow zbywanych, na rzecz kaZdego ze Wspolnikow Akceptujqcych

nastqpi w momencie zaplaty calej Ceny Zbycia w terminie wyznaczonym pzez Wsp6lnika

Zbywajqcego, nie krotszym niz 14 dni. Prawo Pierwszenstwa wygasa w stosunku do Wspolnika

Akceptujqcego, kt6ry nie zaplacil przypadlqcej na niego Ceny Zbycia w wyznaczonym terminie

(,,wsp6lnik Rezygnujqcy") w takim przypadku, wspolnik Zbywajqcy ztozy w terminie 7

(siedmiu) dni od dnia wygaSniqcia Prawa Pierwszehstwa danego Wspolnika Rezygnujqcego,
pozostalym Wspolnikom Akceptujqcym, ktorzy zaplacili przypadajqcq na nich czgsc Ceny

Zbycia, ofertq nabycia tej czgsci udzialow, ktorej nie nabyl Wspolnik Rezygnujqcy (,,Oferta

Dodatkowa"), proporcjonalnie do wzajemnego udzialu Wspolnikow Akceptujqcych (z

wylqczeniem Wspolnika Rezygnujqcego) w kapitale zakladowym wedle stanu na dzien zlolenia
Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspolnikow Nabywajqcych. Do Ofe(y Dodatkowej stosuje sig

odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty Zbycia. Nieprzyjgcie Oferty Dodatkowej bqd2

niezaptacenie ceny za pozostale udzialy skutkuje wygaSnigciem Prawa pierwszehstwa do
pozostalych udzialow, stanowiqcych przedmiot Oferty Dodatkowej oraz uprawnia Wspolnika
Zbywajqcego do odstqpienia od umowy zawartej z tym Wspolnikiem Akceptujqcym wskutek
przyjqcia przez niego Oferty Zbycia. Postanowienia niniejszego ustqpu stosuje siq odpowiednio



do czasu zbycia wszystkich Udzialow Zbywanych na rzecz Wspolnikow Akceptujqcych, ktorzy
wykonujq uprawnienia przewidziane powyzej, w tym placq ceny nalezne od nich za Udzialy
Zbywane lub pozostale Udziaty.

ll Wspolnik Zbywajqcy upowazniony bgdzie do sprzedazy na rzecz proponowanego Nabywcy,
w stosunku do ktorego nie wykonano Prawa Pierwszehstwa, za cenQ za jeden udzial nie nizszq
niz okreSlona w ofercie Zbycia przez okres nie dluzszy niz 6 (szeS6) miesiqcy liczony od
najwczeSniejszego z ponizszych zdarzen:

a.uzeczenia siq Prawa Pierwszenstwa przez wszystkich Wspolnikow Nabywajqcych; albo
b' jezeli zaden ze wsp6lnikow Nabywajqcych nie zto2y oSwiadczenia o Wykonaniu prawa

Pierwszeristwa w terminie okreSlonym w ust. g powyzej; albo

c jezeli ktorykolwiek ze Wspolnikow Nabywajqcych zlozy oSwiadczenie o Wykonaniu prawa

Pierwszef stwa w terminie okreSlonym w ust. 9 powyzej wygaSniqcia prawa

Pierwszehstwa stosownie do postanowiefi ust. 10 powyzej.

12. Po uplywie okresu 6 (szeSc) miesiqcy, wskazanego w ust. il powyzej, zbycie Udzialow
Zbywanych nie moze nastqpic bez ponownego przeprowadzenia procedury prawa

Pierwszehstwa okreSlonej we wczeSniejszych postanowieniach niniejszego paragrafu.
'13. Kazdemu ze wspolnikow Sp6iki innych niz WspolnikZbywalqcy oraz wspolnicy, ktorzy zlozyli

OSwiadczenia o Wykonaniu Prawa Pienvszehstwa (zwanymi dalej ,,Wsp6lnikami
Uprawnionymi") w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Udzialow Zbywanych na rzecz
niebgdqcego wspolnikiem Spoiki Proponowanego Nabywcy bqdzie przystugiwalo prawo
przylqczenia siq do takiego zbycia po stronie Wspolnika Zbywajqcego, na zasadach okreSlonych
ponizej (,,Prawo Przylqczenia"). Prawo Przylqczenia przysluguje i moze by6 realizowane, tylko
wtedy gdy Udziaiy Zbywane nie zostaly zbyte w wykonaniu Prawa Pierwszeristwa, w zaleznosci
ktore ma zastosowanie. Kazdy ze Wspolnikow Uprawnionych moze na pismie oswiadczy6 iz nie
korzysta z Prawa Przylqczenia i zrzec siq przyslugujqcego mu w zwiqzku z danym zbyciem
Prawa Przylqczenia. Prawo Przylqczenia nie ma zastosowania do zbycia Udzial6w Zbywanych
na zecz, odpowiednio, Wsp6lnikow Akceptujqcych w wykonaniu, odpowiednio, prawa

Pierwszehstwa, a zbycie udzialow w wykonaniu Prawa Przylqczenia nie podlega prawu

Pierwszehstwa opisanemu w ust. powyzej.

14. Celem umozliwienia wykonania Prawa Przylqczenia, Wspolnik Zbywajqcy po zaj6ciu
kt6regokolwiek ze zdarzen opisanych w, odpowiednio, ust. .l 1 pkt a) - c) powyz ej, zlozy
kazdemu ze Wspolnikow Uprawnionych propozycjq przylqczenia sig do transakcji zbycia
Udzialow Zbywanych (,,propozyc ja przylqczenia Siq,,).

15. Celem wykonania Prawa Przylqczenia, Wspolnik Uprawniony (,,Wsp6lnik przylqczajqcy Sig,,)
zlozy, odpowiednio, Wspolnikowi Zbywajqcemu w terminie i4 (czternastu) dni od dnia
otrzymania Propozycji Przylqczenia sie oswiadczenie w przedmiocie wykonania prawa

P rzylqczenia (,, Oswiadczen ie o p rzylqcze n i u,,).

16' W przypadku zlozenia oswiadczenia o Przylqczeniu, Wsp6lnik Zbywalqcy spowoduje, ze
Proponowany Nabywca zlozy na pismie kazdemu ze Wspolnik ow przylqczajqcych Siq ofertq
nabycia udzialow Spolki posiadanych przez kazdego ze Wspolnikow przylqczalqcych Sig



(,,ofefta Nabycia") w iloSci proporcjonalnej do liczby Udzialow Zbywan ych przez wspolnika
Zbywajqcego za Cene Zbycia wwykonaniu Prawa Przylqczenia (,,Cena Zbycia w Wykonaniu
Prawa Przylqczenia"), bgdqcq iloczynem ceny za jeden udzial, odpowiednio, Wspolnika
Zbywajqcego (stanowiqcej iloraz kwoty Ceny Zbycia Udzialow iliczby Udzialow) iticzby udzialow
zbywanych przez danego Wspolnika Przylqczajqcego Siq, na warunkach proponowanych,
od powied n io, wspoln i ko wi Zbyw aiqcemu przez proponowan eg o Nabywcq.

17' wspolnicy Przylqczajqcy Sig bqdq mieli prawo do przyjqcia oferty Nabycia na zasadzie
Przylqczenia w ciqgu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez zlozenie Wsp6lnikowi
Zbywajqcemu i Proponowanemu Nabywcy na pismie o6wiadczenia (,,Oswiadczenie o przyjqciu
Oferty Nabycia na Zasadzie przylqczenia,,).

18, Zbycie udzialow w wykonaniu Prawa Przylqczenia winno nastqpic w ciqgu 14 (czternastu) dni od
otrzymania przez Proponowanego Nabywcq OSwiadczenia o Przyjqciu Oferty Nabycia na
Zasadzie Przylqczenia, przy czym nabycie udzialow nastqpi r6wnoczeSnie z momentem
dokonania zaplaty ceny Zbycia w wykonaniu prawa przylqczenia.

19. Wspolnik Zbywajqcy jest uprawniony do zbycia Udziafow Zbywanych na warunkach okreSlonych
wOfercie Zbycia oraz z uwzglgdnieniem postanowieh, odpowiednio ust. 11-12 powyzej, pod
warunkiem i po zlozeniu pzez Proponowanego Nabywcg kazdemu ze Wsp6lnikow
Przylqczaiqcych Siq Oferty Nabycia, a w przypadku przyjqcia tej oferty przez Wspolnikow
Przylqczaiqcych Siq, rowniez i pod warunkiem nabycia udzialow Wspolnikow przylqczajqcych siq
objqtych tq ofertq przez proponowanego Nabywcq.

20. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje siq odpowiednio do oddania udzialow w zastaw lub
ustanowienia na nich uzytkowania.

21' Zastawnikowi, uzytkownikowi oraz osobie uprawnionej z innego ograniczonego prawa
rzeczowego nie przysluguje prawo glosu z obciqzonych udzialow.

22. Niezale2nie od innych postanowieh Umowy jakiekolwiek rozporzqdzenia lub obciqzenie udziafow
Spolki niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy jest bezskuteczne wobec Spolki oraz
wszystkich wspolnikow Spolki. Spolka nie dokona wpisu do ksiggi udziaiow Spotki zadnego
rozporzqdzenia lub obciqzenia udzialami Spolki, natomiast nabywca udzialow Spolki,
podlegajqcych rozporzqdzaniu nie nabqdzie i nie bqdzie mogl wykonywac zadnych praw
zwiqzanych z tymi udziatami Spolki, ktore zostalyby na niego przeniesione , jezeli rozporzqdzenie
udzialami Sp6lki zostalo dokonane z naruszeniem postanowieh niniejszej Umowy.
23' Jezeli w wyniku powyzej opisanej procedury nie dojdzie do zbycia udzialow, udzialy te
mogq byc umarzane bqd2 z kapitatu zakladowego Spolki, kapitalu zapasowego, kapitalu
rezerwowego lub z czystego zysku. Spolka moze nabywac wlasne udzialy w celu ich umorzenia.
24' odstqpienie od procedury okre6lonej w niniejszym paragrafie moze nastqpic w przypadku
podjqcia jednomyslnej uchwaly Wspolnikow.

s11

1. W przypadku Smierci Wspolnika, udzialy

zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

zmarlego Wsp6lnika nabywane sq zgodnie z



2' w przypadku Smierci Wsp6lnika Piotra Sypniewskiego przysrugujqce mu udzialy w Spolce
przechodzq na jego zong Kamilg Agatq sypniewskq, posiadaiqcq pESEL 86120705805.
3' w przypadku gdyby Kamila Agata sypniewska nie chciala lub nie mogla objqc udziarow po
Piotrze sypniewskim, udzialy przyslugujqce Piotrowi sypniewskiemu zostanq objqte przez jego
siostrq lzabelq sypniewskq, posiadaiqcq pESEL r30s2404764.
4' Je2eli ani Kamila Agata Sypniewska ani lzabela Sypniewska nie bqdq chcialy lub nie bqdq
mogly nabyd udzialow w Spotce po zmarlym Piotrze Sypniewskim, to wowczas udzialy po
Piotrze Sypniewskim zostanq nabyte pzez spadkobierc6w Iub zapisobierc6w piotra
sypn iewskiego zg od n ie z dziedziczen iem testamentowym I u b ustawowym.
5' W przypadku Smierci Wsp6lnika Doroty lzabeli Sadolewskiej przyslugujqce jej udzialy w
spolce przechodzq na wspolnika Piotra Sypniewskiego, posiadajqcego pESEL 74071207g54.
6' W przypadku gdyby Piotr sypniewski nie chciat lub nie mogl objq6 udziat6w po Dorocie
lzabeli Sadolewskiej, udzialy przyslugujqce Dorocie lzabeli Sadolewskiej zostanq umorzone, tym
samym nie zostanq przeniesione na jej spadkobierc6w ani zapisobierc6w, a Spotka bqdzie
trwala dalej pom igd zy doty chczasowym i Wspoln ikami.

T Spadkobiercom, ktorzy nie nabywajq udzialu po zmarlym Wspolniku przysluguje roszczenie o
splatq udzialu w wysokoSci warto6ci przypadajqcych na udziaty aktywow netto, wykazanych w
sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotq przeznaczonq do
podzialu miqdzy Wspolnik6w, wyplacanq w terminie 60 ( szeSddziesiqciu) miesiqcy od
stwierdzenia nabycia spadku.

8' Zmiana zasad dziedziczenia udziatow po zmarlym Wsp6lniku, okreSlona w niniejszym
paragrafie wymaga jednomyslnei zgody wyrazonej w uchwale przez Zgromadzenie Wspolnik6w.

s 12

w przypadku, gdy udzialy Wspolnika objgte sq wspolnosciq majqtkowq matzehskq, malzonek
Wspolnika nie moze wstqpic do Spolki.

s 13

1' Zarzqdjest uprawniony do wyptaty wspolnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
za rok obrotowy, jezeri spotka posiada wystarczaiqce srodki na wypiatg.
2' spolka moze wyplacic zaliczkq na poczet przewidywanej dywidendy, jezeli jej zatwierdzone
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. zaliczka moze stanowic
nalwyzej polowq zysku osiqgniqtego do konca poprzedniego roku obrotowego, powigkszonego
o kapitaty rezerwowe utworzone zzysku, ktorymi w celu wyplaty zaliczek moze dysponowac
zarzqd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziary wlasne.

3 o przeznaczeniu zysku wynikajqceg o z tocznego sprawozdania finansowego decyduje
Zgromadzenie wspolnikow. Zysk moze zostac przeznaczony w szczegornosci na:

a) kapital zapasowy,

b) dodatkowe kapitaty rezerwowe utworzone przez Spolkq,



c) do podzialu pomiqdzy wspolnikow Spolki (dywidenda),

d) inne cele okreSlone uchwalq Zgromadzenia Wspolnikow.

4' Zysk przypadaiqcv wsp6lnikom dzieli siQ proporcjonalnie do ich udzialu w kapitale
zakladowym oraz z uwzglqdnieniem rodzaju udzialu.

5' wyptata podzielonego zysku nastqpuje w terminie i wysokosci okreslonych uchwalq
Zgromadzenia Wsp6lnikow podjqtq wiqkszoSciq glosow.

s14
1' Udziaty w kapitale zakladowym Sp6lki mogq by6 umarzane bqd2 z kapitalu zakladowego
Spotki lub z czystego zysku bez obnizania kapitalu zaktadowego. Spotka moze nabywai wlasne
udzialy w celu ich umorzenia.

2' Udzialy mogq byc umorzone za zgodq Wspolnika w drodze nabycia udzialow przez Spolkg
(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspolnika (umorzenie przymusowe).

3 Do umorzenia dobrowolnego potrzebne jest podjqcie uchwaly pzez Zgromadzenie
Wspolntkow oraz wyrazenie zgody przez Wsp6lnika, ktorego udzialy sE umarzane. Umorzenie
dobrowolne moze byc za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

4. Udzialy Wspolnika mogq byc umorzone przymusowo w razie wystqpienia nastqpujqcych
okolicznoSci:

a, zbycia przez Wspolnika udzialow bez Zgody Spoiki lub bez zawiadomienia Zarzqdu
o zamiarze zbycia udzialow,

b. sytuacji, w ktorej nie zostanq one przejqte w drodze postanowieh sukcesyjnych
wskazanych w g 11 w przypadku zmartego wspolnika.

5. W celu umorzenia przymusowego udzialow potrzebne jest podjqcie uchwaly przez
Zgromadzenie Wspolnikow wiqkszoSciq glosow przy obecnoSci Wspolnik6w reprezentujqcych co
najmniej potowg kapitalu zakladowego Spotki.

6' W razie umorzenia przymusowego Wspolnikowi wyplaca siq wynagrodzenie w wysokosci
okreSlonej w uchwale Zgromadzenia Wspolnikow, nie nizszej niz wartoSci przypadajqcych na
udziat aktywow netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy,
pomniejszonych o kwotq ptzeznaczonq do podzialu miqdzy wspolnik6w.

7. Umorzenie udzial6w z czystego zysku nie wymaga obnizenia kapitalu zakladowego.

8. Umorzenie udzialow wymagajqce obnizenia kapitalu zakladowego nastqpuje z chwilq
obnizen ia kapitalu zakladowego.

s 15

1' Na mocy uchwal Zgromadzenia Wspolnikow mogq byc tworzone i wykorzystywane fundusze i

rezerwy celowe oraz rczerwy ogolne.

2' Sprawozdanie finansowe Spolki powinno byc sporzqdzone w ciqgu 3 (trzech) miesigcy po
uplywie roku obrotowego, a w ciqgu najblizszych 3 (trzech) miesigcy powinno by6 przedstawione
do zatwierdzenia Zgromadzenia Wspolnikow.



IV. ORGANY SPOI.KI

s16
1. Organami Spolki sq Zgromadzenie Wspolnikow i Zarzqd.

2. Zgromadzenie wspolnikow jest najwyzszym organem decyduiqcym w spolce.

s 17

1. Zgromadzenie Wspolnikow zwoluje Zarzqd lub Wsp6lnik reprezentujqcy co najmniej 10%
kapitalu zakladowego.

2. Zwyczaine Zgromadzenie Wspolnikow zwolywane jest przez Zarzqd w ciqgu 6 (sze6ciu)
miesiqcy po uplywie roku obrotowego. Jezeli Zarzqd nie zwota Zgromadzenia Wspolnikow w tym
terminie, wowczas moze je zwolac kazdy Wspolnik.

3. Zgromadzenie Wspolnikow odbywa siq w miejscu siedziby Spolki lub w innym miejscu na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej - jezeli wszyscy Wspolnicy wyra2q na to zgodq na pismie.

4. Zarzqd lub Wspolnik zawiadamia Wspolnikow o miejscu r terminie Zgromadzenia
Wspolnikow. Zgromadzenie Wspolnikow zwoluje siq za pomocq listow poleconych lub przesylek

nadanych pocztq kurierskq, wyslanych co najmniej na 14 (czternaScie) dni przed terminem
Zgromadzenia. Wzaproszeniu nale?y oznaczyc dzieri, godzinq i miejsce Zgromadzenia oraz
szczegolowy porzqdek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spotki nale1y wskaza6
istotne elementy treSci proponowanych zmian.

5. Zamiast listu poleconego lub przesylki nadanej pocztq kurierskq, Wspolnicy mogq byc
zawiadamtani o terminie imiejscu Zgromadzenia Wspolnikow przy uzyciu poczty elektronicznej
pod warunkiem uprzedniej zgody Wsp6lnika wyrazonej na pismie na zawiadamianie drogq
elektronicznE oraz pod warunkiem podania przez Wsp6lnika na pismie adresu poczty

elektronicznej, na kt6ry zawiadomienie powinno byc wyslane. Wspolnicy sq zobowiqzani w ciqgu
7 dni potwierdzii odbior informacji o Zgromadzeniu Wspolnikow. W przypadku braku
potwierdzenia w tym terminie Wspolnicy uznajq za skuteczny sposob odbioru tej informacji.
Wsp6lnicy sq zobowiqzani informowac zarzqd o kazdej zmianie miejsca zamieszkania i adresu
poczty elektronicznej na pismie.

6. W przypadku zwolywania Zgromadzenia Wsp6lnikow przez Wsp6lnika, jest on zobowiqzany
zawiadomic takze Spolkq.

7. Jezeli wspolnik byl obecny na Zgromadzeniu lub byl na nim reprezentowany uznaje siq, ze
zostal w sposob wlasciwy zawiadomiony o Zgromadzeniu wspolnik6w.

8' W Zgromadzeniu Wspolnikow mogq brac udzial inne osoby tylko za zgodq wszystkich
obecnych Wspolnik6w lub ich pelnomocnikow.

9. Uchwaly mozna powziqc pomimo braku formalnego zwolania, jezeli caty kapital zakladowy

iest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zglosil sprzeciwu dotyczqcego odbycia zgromadzenia
lub wniesienia poszczegolnych spraw do porzqdku obrad.

10. W Zgromadzeniu Wspolnikow mogq uczestniczyc, bez prawa glosu, czionkowie zarzqdu.



s 18

1' Uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow wymagajq wiqkszoSci glosow, chyba ze ustawa lub
umowa Spolki przewiduje innq wiqkszoS6.

2' Wszyscy Wsp6lnicy majq obowiqzek uczestniczenia w Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspolnikow. Jezeli ktorykolwiek ze Wsp6lnik6w nie moze uczestniczy6 w Zgromadzeniu
samodzielnte jest zobowiqzany do wyznaczenia pelnomocnika, ktory bgdzie uczestniczyl w
Zgromadzeniu w zastqpstwie Wspolnika. NieobecnoSd wspolnika lub pelnomocnika wspotnika na
Zgromadzeniu nie stanowi przeszkody do odbycia zgromadzenia, jezeli na Zgromadzenie stawil
siq co najmniejjeden ze Wspolnikow.

3' Glosowanie na Zgromadzeniu Wspolnikow jest jawne. Tajne glosowanie zarzqdza sig przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwolanie czlonkow organow lub likwidatorow Spolki,
o pociqgniqcie ich do odpowiedzialnoSci, a takZe w sprawach osobowych. poza tym nale2y
zarzqdzic tajne glosowanie na zqdanie choiby jednego ze Wspolnik6w obecnych lub
reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspolnikow.

4. Wspolnicy mogE wykonywac prawa wynikajqce z udzialow przez pelnomocnikow.

Petnomocnictwo musi byc udzielone na pismie pod rygorem niewa2noSci i dolqczone do
protokolu Zgromadzenia. Czlonek Zarzqdu i pracownik Spotki nie mogq by6 pelnomocnikami na
Zgromadzeniu Wspolnikow.

5. Zastawnik lub uzytkownik nie moze wykonywac prawa glosu.

6' Uchwaly dotyczqce rozwiqzania Spolki zapadajqwigkszoSciq dw6ch trzecich glosow.

s le
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow zostaje zwoiane w razie potrzeby, a w
szczeg6lnosci w ciqgu 14 (czternastu) dni od wystqpienia nastqpujqcego przypadku:

1) Smierci, rezygnacji, dlugotrwatej choroby Czlonka Zarzqdu,

2) utraty lub ograniczenia zdolnosci do czynnosci prawnych czlonka Zarzqdu,

3) pozbawienia wolnoSci Czlonka Zarzqdu.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow jest zwolywane przez Zarzqd na zqdanie
Wsp6lnika lub Wspolnikow reprezentujqcych co najmniej 1l10 (jedna dziesiqtq) kapitalu
zaktadowego.

3. Jezeli Zarzqd nie zwola Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow, w przypadkach
okreSlonych w ust. 1 lub nie zwola zwyklego Zgromadzenia Wspolnikow w terminie ustawowym,
prawo do zwotania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow lub zwyklego Zgromadzenia
Wspolnikow przysluguje kazdemu Wspolnikowi.

s20
1. Uchwaty Zgromadzenia Wspolnikow wymaga w szczegolnoSci:

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzqdu z dzialalnosci Spolki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy,



b. rozwiqzanie Sp6lki i otwarcie jej likwidacji,

c. udzielenie absolutorium czlonkom organow Spo.tki z wykonania przez nich obowiqzkow,

d. postanowienia, dotyczqce roszczefi o naprawienie szkody wyrzqdzone j przy zawiqzaniu

Spolki lub sprawowaniu zarzqdu,

e. okreSlanie przeznaczenia, w tym podzialu zysku i pokrycie strat stosownie do

f,

g

h

postanowieh $13,

powolywanie i odwotywanie czlonkow Zarzqdu,

ustalanie wynag rodzen ia czlonkow ZarzEdu,

tworzenie kapitalu zapasowego oraz innych kapitalow rezerwowych oraz okreSlanie ich

przeznaczenia,

zaciqganie zobowiqzan o warto6ci przekraczajqcej 500 000, 00 zl,

inne sprawy zastrzeZone do kompetencji Zgromadzenia Wspolnikow stosownie do

postanowiefi niniejszej Umowy Spotki lub Kodeksu spolek handlowych.

J

2. Zgromadzenie Wspolnikow moze okreSlic dzieh, wedlug ktorego ustala siq listq Wsp6lnikow

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy w formie uchwaly podjgtej wiqkszosciq

glosow.

s21
1. Spotka moze powolywac prokurentow.

2. Powolanie prokurentow wymaga uchwaly Zarzqdu.

s22
1. Zarzqd sklada siq z jednego lub wiqkszej iloSci czlonkow i jest powolywany przez

Zgromadzenie wspolnikow na mocy uchwaly podjqtej zwyklq wiqkszosciq glos6w.

2. Do Zarzqdu mogq byc powoiywani Wspolnicy, jak i osoby spoza Spolki.

3. Czlonkowie Zarzqdu powolani sE na czas nieoznaczony.

4, Umowq niniejszq Wspolnicy postanawiajq, ze mandat Czlonka Zarzqdu nie wygasa z dniem

odbycia Zgromadzenia Wspolnikow zatwierdzajqcego sprawozdanie finansowe za ostatni pelny

rok obrotowy pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu. Mandat czlonka Zarzqdu wygasa dopiero

wskutek odwolania ze skiadu Zarzqdu, rezygnacji lub Smierci.

5' Czlonkowie Zarzqdu mogq byc odwolani na mocy uchwaly Zgromadzenra Wspolnikow
wylqcznie z waZnych powodow.

6. Do waznych powodow bqdqcych podstawq do odwolania Czlonka Zarzqdu nalezy w
szczegolnoSci jego nieobecnoSc przez nieprzerwany okres 3 miesiqcy, bez wzglgdu na przyczyne

tej nieobecnosci. Fakt nieobecnoSci Czlonka Zarzqdu powinien byi potwierdzony procedurq

wewngtrznq obowiqzuiqcq w Spolce i znanq wspolnikom , oraz Zarzqdowi.

s23
1. Zarzqd okreSla strukturq organizacyjnq Spotki i zasady jej funkcjonowania. W tym celu moze
wydawac regulaminy albo inne wewnqtrzne zarzqdzenia.

2. Zarzqd zawiera i rozwiqzuje umowy o pracg, umowy zlecenia i inne podobne umowy z



osobami wykonujqcymi okreSlone czynnosci na zecz sp6lki oraz okreSla wysokoSd ich

wynagrodzenia.

s24
1 . Zarzqd spolki kieruje jej dzialarnosciq i reprezentuje iq na zewnqrrz.

2. Je2eli Zarzqd Spolki jest jednoosobowy, do reprezentacji Spotki oraz skladania w jej imieniu
oswiadczeh woli upowazniony jest samodzielnie Prezes Zarzqdu lub jedyny Cztonek Zarzqdu.
Jezeli Zarzqd Sp6lki jest wieloosobowy, do reprezentacji Spolki oraz skladania w jej imieniu
oswiadczeh woli upowazniony jest kahdy z czlonkow Zarzqdu samodzielnie.

s25
1. Wszelka korespondencja Spolki ze Wspolnikami bqdzie prowadzona na adres podany na
liScie Wspolnikow. Wszelkie blqdy wynikajqce z wadliwego podania adresu obciqzajq
Wspolnikow.

2. Dopuszcza siq prowadzenie korespondencji Spolki ze Wspolnikami drogq elektronicznq pod

warunkiem uprzedniej zgody Wspolnika wyrazonej na pismie na zawiadamianie drogq
elektronicznE oraz pod warunkiem podania przez Wspolnika adresu poczty elektronicznej, na
ktory zawiadomienie powinno byc wystane , z zachowaniem konsekwencji przewidzianych dla
wadliwego podania adresu w ustqpie 1 niniejszego paragrafu.

s26
1. Rozwiqzanie i likwidacja Spolki nastgpuje na podstawie uchwaly Zgromadzenra Wspolnikow
podjqtej wiqkszosciq glosow stwierdzo n q protokolem sporzqdzon y m przez notari usza.

2. Majqtek pozostaty po likwidacji Spolki wyplacany jest Wspolnikom proporcjonalnie do
posiadanych przez Wspolnika udzialow.

527
'1. Rok obrotowy Spolki pokrywa siq z rokiem kalendarzowym.

2. Pierwszy rok obrotowy koficzy siq dnia 3i grudnia 2023 roku.

3. RachunkowoSc Spolki bgdzie prowadzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

s28
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majq przepisy Kodeksu spolek
hand lowych."

POSTANOWIENIA KONCOWE
sl

Niniejszyrn aktem notarialnym Zgronadzenie Wspolnik6w dokonuje wyboru pierwszego
ZatzEdu Sp6lki w skladzie: Piotr Sypniewski - Prezes Zarzqdu, ktory oSwi adczyl, ze nie
zachodzq w stosunku do niego przeszkody z art. 18 Kodeksu sp61ek handlowych.

$2C
'^ry



wypisy niniejszego aktu wydaw ac nalely stawaj4cym i Sp6lce powstalej ptzez podzial przez
wydzielenie po jej utworzeniu , atakle ich nastgpcom prawnym.

ZARZAD SPOLKI EKO.PAK PRODUCENT OPAKOWAN SP. Z O.O

Aax.
Piotr Sypniewski -



Zalqczniknr 4

do Planu Podzialu
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o. o, w Niegoslawiu

z dnia 28 lutego 2023 roku

Projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia wsp6tnik6w
Sp6lki Nowo Zawiqzanej w sprawie podzialu

ucHWArA NR [ -] Z DNIA [ ]
NADZWYCZAJN EGO ZG ROMADZENIA WSPOLN IK6W

EKO-PAK sERWls sp. z o.o. w organizacji z siedzibq w Niegoslawiu
w sprawie podzialu EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o,o.

poprzez przeniesienie czq5ci majqtku na Sp6lkg
Nowo Zawiqzanq - EKO-PAK SERWTS sp. z o.o.

$1
Dzialaiqc na podstawie art. 529 $ 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. - Kodeks sp6lek
handlowych, "Kodeks sp6tek handlowych") w zwiqzku z art. 541 g 2 Kodeksu sp6tek handlowych,
po zapoznaniu sig z Planem Podzialu sporzqdzonym pvez Zarzqd sp6lki EKO-PAK PRODUCENT
OPAKOWAN sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq w Niegoslawiu z dnia 28 lutego 2023 r. wraz
zzalqcznikami, Nadzwyczaine Zgromadzenie Wsp6lnik6w EKO-PAK SERWIS sp. z o.o, w organizacji
z siedzibq w Niegoslawiu postanawia dokona6 podzialu EKO-PAK PRODUCENT OpAKOWAtt sp. z
o,o. popzez wydzielenie czq6ci majqtku EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o.
stanowiqcego zorganizowanq czgsc przedsigbiorstwa, tj. Dzialu NieruchomoSci i Sprzqtu na sp6lkq
Nowo Zawiqzanq, tj. EKO-PAK SERWIS sp. z o.o. zgodnie z przedstawionym Planu podzialu.

s2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow VAX-BUD
brzmienie umowy Spolki Nowo Zawiqzanej o treSci:

sp. z o.o. w organizacji wyra2a zgodq na

.,UMOWA SPOLKI

z oGRANTCZONA ODpOWtEDZ|ALNOSCtA

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

sl
Spotka powstala w wyniku podzialu spolki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN spotka z
ograniczonq odpowiedzialnoSciq z siedzibq w Niegoslawiu, wpisanq do rejestru przedsiqbiorcow

Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Zielonej Gorze, Vlll Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 0000989148 NIp: 2g101 01774,
REGON: 522974465, kapital zakladowy w wysokoSci 100 000,00 zlotych przez wydzielenie tj.

poprzez przeniesienie na Spolkq czqSci majqtku, stanowiqcej zorganizowanq czqsc przedsiqbiorstwa
spolki dzialajqcej pod firmq: EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN spotka z ograniczonq
odpowiedzialnoSciq, w ktorej sklad wchodzi m.in wtasnoSc nieruchomo6ci w miejscowoSci Niegoslaw
(gmina Drezdenko, powiat strzelecko- drezdenecki, wojewodztwo lubuskie), obejmujqc a dzialkq 56416



o powierzchni 1,7374 ha, dla ktorej Sqd Rejonowy lV Wydziat Ksiqg Wieczystych w Strzetce
Krajeriskie prowadzi ksiqgq wieczystq numer GWt t(0001 s}i7t6

s2
1' Spolka bgdzie prowadzona pod firmq: EKO-PAK SERWIS sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnoSciq.

2' Spolka moze posiugiwac siq skrotem firmy: EKO-PAK SERWIS Sp. zo.o., odpowiednikiem
peinej nazwy w jgzykach obcych oraz wyrozniaiqcym iq znakiem graficznym.

s3
1. Siedzibq Spolkijest Niegostaw.

2 Spolka dziala na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz moze dzialac w ramach
obowiqzujqcego prawa poza jej granicami.

3 Spotka moze byc uczestnikiem, akcjonariuszem lub udzialowcem jakiejkolwiek innej Spotki lub
innego podmiotu prawnego na terenie krajuiza granicq.

s4
Czas trwania Spolki jest nieozna czony.

II. PRZEDMIOT DZIALALNOSCI

s5
1. Celem Spolki jest prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej oraz osiqganie zysku z tej
dziatalnoSci.

2' Spolka moze ponadto, w zakresie okreSlonym w uchwale Wspolnikow, prowadzic nie
obliczonq na zysk innq dzialalnos6 na rzecz wspolnikow i pracownikow.

3. Spolka bqdzie kontynuowac dzialalnoSi, ktora byla prowadzona w ramach Dziaiu
NieruchomoSci i Sprzgtu spolki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN spotka z ograniczonq
odpowiedzialnoSciq z siedzibq w Niegostawiu, wpisanej do rejestru przedsiqbiorcow Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Zielonej Gorze, Vlll Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 0000ggg.148 Nlp: 28101 01774,
REGON: 522974465.

s6
1. Przedmiotem dzialalnoSci Spotki jest zgodnie z Polskq Klasyfikacjq DzialalnoSci (pKD):

1) 46 Handel hurtowy, zwylqczeniem handlu pojazdami samochodowymi,

2) 47 Handel detaliczny, zwylqczeniem handlu detalicznego pojazdami

samochodowymi;

3) 49 (Transport lqdowy oraz transport rurociqgowy),

4) 68 - Dzialalnolc zwiqzana z obslugq rynku nieruchomoSci;

5) 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

6) 77 - Wynajem i dzierzawa;

7) BZ - DzialalnoSc zwiqzana z administracyjnq obslugq biura i pozostala dzialalnoSc



2.

c.

wspomagajECa prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej 
;

Podstawowy (przewalajqcy) przedmiot dzialalnoSci zgodny z Polskq Klasyfikacjq DzialalnoSci to:

77.39.2 Wynajem i dzierzawa pozostalych maszyn, urzqdzeh oraz dobr materialnych, gdzie

indziej niesklasyfikowane.

W przypadku, gdy do podjqcia przez Spolkq dziatalnoSci wymagane jest uzyskanie zgody,

zezwolenia, koncesji, licencji lub innej decyzji wlaSciwych organow, dzialalnosc taka zostanie

rozpoczqta po ich uzyskaniu albo zatrudnieniu osoby majqcej wymagane zezwolenie

(uprawnienie).

III. KAPITAI. ZAKI-ADOWY SPOLKI I UDZIAT-Y WSPOLNIKOW

s7

1. Kapital zakladowy Spolki wynosi 'l 388 000, 00 (slownie: milion trzysta osiemdziesiqt osiem

tysigcy) ztotych idzieli siq na 1000 (slownie. tysiqc) udzialow o wartoSci nominalnej po 1388 zt

(slownie: tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem tysiqcy ztotych) kazdy.

2, Udzialy sq rowne i niepodzielne.

3. KaZdy Wspolnik moze posiadac wiqcej niz jeden udzial.

4. Wspolnicy mogq pokrywai swoje udzialy poprzez wktady pieniqzne lub niepieniqzne.

5. Kazdy udzial daje Wspolnikowi prawo do jednego glosu na Zgromadzeniu Wspolnikow.

sB

1. Udzialy w kapitale zakladowym zostaly przyznane w wyniku podzialu przezwydzielenie EKO-

PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o., w nastgpujqcy sposob:

1) Piotr Sypniewski otrzymal g90 (dziewiq6set dziewiqcdziesiqt) udzialow o wartoSci

nominalnej po 1388 (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych ka2dy i tqcznel wartoSci

nominalnej 1374 120, 00 (slownie. milion trzysta siedemdziesiqt cztery tysiqce sto

dwadzieScia) ztotych,

2) Dorota lzabela Sadolewska otrzymala 10 (dziesigi) udziatow o wartoSci nominalnej po

1388 (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kazdy i lqcznej wartoSci nominalnej

13 880, 00 (slownie: trzyna6cie tysiqcy osiemset osiemdziesiqt) zlotych.

2. Wszystkie udzialy zostaly pokryte w wyniku podziatu spolki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN

sp. z o. o. czgSciq majqtku tej spotki, ktora zgodnie z postanowieniami Planu Podzialu z 28 lutego

2023 roku zostala alokowana do spolki Nowo Zawiqzanej (niniejsza spolka).

se

1. Kapitat zakiadowy moze byc podwyzszony w drodze jednomySlnej uchwaly Zgromadzenia

Wspolnikow.

Kapitai zaktadowy moze byc podwyzszony zarowno przez podniesienie wartoSci nominalnej

istniejqcych udzialow, jaki przez utworzenie nowych udzialow.

Podwyzszenie kapitalu zaktadowego moze nastqpii poprzez wniesienie aportu lub wkladu
pieniqznego.

2.

3.



4' Wspolnikom przystuguje pierwszehstwo do objgcia podwyzszonego kapitalu proporcjonalnie do

ich udzialow w kapitale zakladowym. Uchwa{a, o ktorej mowa w ust. 1 okresli termin, do ktorego
prawo pierwszehstwa powinno byc wykonane. W przypadku rezygnacji jednego lub wiqkszej
liczby Wspolnikow Spotki z przystugujqcego im prawa pierwszehstwa objqcia nowo utworzonych
udzialow, pozostali Wspolnicy bqdq mieli prawo objqc nieobjqte udziaty Spolki w stosunku do
liczby posiadanych udzialow. Na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow o podwyzszeniu

kapitalu zakladowego Spolki prawo pieruvszehstwa objqcia nowo utworzonych udzialow moze
zostac wylqczone w drodze uchwaty Zgromadzenia Wspolnikow podjqtej wiqkszosciq 2/3
glosow.

5. Udzialy, o ktore podwyzszony zostat kapital zakladowy Sp6tki, mogq zostai pokryte wktadem
pieniqznym lub niepieniqznym stosownie do postanowieh uchwaly Zgromadzema Wspolnikow

Spolki o podwy2szeniu kapitalu zakladowego Spolki.

6. Podwyzszenie kapitalu zakladowego do kwoty 50.000.000 (slownie: piqidziesiqciu milionow)

ztotych na mocy jednej lub wielu uchwal Zgromadzenia Wspolnikow podjqtych w okresie do 31

grudnia 2050 roku roku nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spolki i nie bqdzie wymagalo

zachowania formy aktu notarialnego.

7. Wsp6lnicy mogq, w drodze podjgcia uchwaly, podwyzszyd kapital zakladowy, przeznaczajqc na

ten cel Srodki z kaprtalu zapasowego lub kapitalow (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku

Spolki. W takim przypadku nowe udzialy przyslugujq Wspolnikom w stosunku do ich

dotychczasowych udzialow i nie wymagajq objqcia.

8. Oswiadczenie nowego Wspolnika powinno zawierac przystqpienie do Spotki oraz objqcie udzialu

lub udziatow o oznaczonej wartoSci nominalnej. Oswiadczenie takie wymaga formy aktu

notarialnego.

9. Objqcie udzialow w podwyzszonym kapitale zakladowym przez osobq spoza grona Wspolnik6w

wymaga uzyskania Zgody Spoiki

10. Rozporzqdzenie udzialem dokonane przed wpisem Spolki do rejestru albo zarejestrowaniem

podwyzszenia kapitatu zaktadowego jest niewazne.

s10

1. Udzialy sq zbywalne i mogq byc oddane w zastaw orazbyc obciqzone prawem uzytkowania.

2. Zbycie udzialow, oddanie ich w zastaw osobie trzeciej lub ustanowienie na nich prawa

uzytkowania musi byc dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poswiadczonymi pod

rygorem niewaznoSci.

3. Zamiar zbycia udzialow, oddanie ich w zastaw lub ustanowienia na nich prawa uzytkowania
w czqSci lub caloSci, Wspolnik powinien zgtosic Zarzqdowi, co najmniej na 3 (trzy) miesiqce
przed terminem Zgromadzenia Wspolnikow. Termin ten moze byc krotszy w przypadku
uzyskania zgody wigkszosci glosow wspolnikow na zmiang terminu.

4' Do zbycia udziatow oddania ich w zastaw oraz do ustanowienia na nich prawa uzytkowania, tak
na rzecz Wspolnikow Spotki, jak i na rzecz osob trzecich wymagana jest zgoda Zgromadzenia
wspolnik6w wyrazona w formie uchwaly podiqtej wigkszosciq glos6w.



5. Jezeli ktorykolwiek ze Wspolnikow zamierza zbyc czqsc lub catoSc posiadanych przez siebie

udzialow (,,Wsp6lnik Zbywajqcy") na rzecz osoby trzeciej (,,Proponowany Nabywca"),

pierwszehstwo do nabycia udzialow pzeznaczonych do zbycia (,,Prawo Pierwszefistwa")

przysluguje pozostalym Wspolnikom (,,Wsp6lnicy Nabywajqcy"). KaZdy ze Wspolnikow

Nabywajqcych poprzez pisemne oSwiadczenie zloZone w terminie do 30 (trzydziestu) dni od

otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia moze skorzystac z Prawa Pierwszehstwa,

akceptujqc warunki zaproponowane przez Wspolnika Zbywajqcego swoje udziaty, z

zastrzezeniem ust. 7 poniZej lub zrzec siq przystugujqcego mu w zwiEzku z danym zbyciem

Prawa Pierwszehstwa. Zawiadomienie o zamiarze zbycia swoich udzia{ow sporzqdzone winno

byc w formie o5wiadczenia sporzqdzonego na piSmie, zawierajqcego: liczbq zbywanych

udzia{ow, ktore zamierza zbyc, oznaczenie ceny, za jakq zamierza sprzedac zbywane udzialy, a

w przypadku innego rodzaju rozporzqdzenia (dotyczy to kazdej czynnoSci, w tym jednostronnej,

dwustronnej, odplatnej, nieodplatnej, ktorej skutkiem lub w zwiqzku z ktorq nastqpiloby przejScie

udzialow na innq osobg lub podmiot) wartoSd Udziat6w Zbywanych (,,Cena Zbycia") oraz termin

zaptaty, pozostale istotne warunki umowy oraz informacje dotyczqce osoby trzeciej tj. (1)imiq i

nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osob fizycznych), nadto informacja o

wpisie do wlaSciwego rejestru, jeSli osoba ta (osoby) prowadzi dzialalnoS6 gospodarczq lub (2)

firmq oraz nr KRS lub innego wtaSciwego rejestru w przypadku spotkl osobowej lub spolki

kapitatowej stanowiqcego jednoczeSnie nieodwolalnq ofertq zbycia wszystkich udzialow

zbywanych za Cenq Zbycia skierowanq przez Wspolnika Zbywajqcego do Wspolnik6w

Nabywajqcych (,,Oferta Zbycia").

6. Prawo Pierwszehstwa moZe byc wykonane w czqSci.

7. W razie braku akceptacji Ceny Zbycia udzialow przez Wspolnika zbywajqcego udzialy lub

Wspolnika uprawnionego z prawa pierwszehstwa, Cena Zbycia udzialow zaproponowana pvez

Wspolnika Zbywajqcego udziaty zostanie ustalona na podstawie wartoSci Sredniej arytmetycznej

ustalonej na podstawie dwoch konkurencyjnych, to jest sporzqdzonych na zlecenie Wspolnika

zbywajqcego i Wspolnika uprawnionego z tytulu prawa pieruvszehstwa, wycen wartoSci udzialow

przeznaczonych do zbycia, dokonanej przez profesjonalne podmioty majqce uprawnienia do

wyceny przedsiqbiorstw.

8. Zmiana zasad okre6lenia ceny zbycia udzialow, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu

moze ulec zmianie jedynie pod warunkiem podjgcia jednomy5lnej uchwaly wspolnik6w podjqtej

przez Zgromadzen ie Wspol n i kow.

9. Kazdy ze Wspolnikow Nabywajqcych, bgdzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszehstwa

poprzez zloZenie Wspolnikowi Zbywajqcemu, w terminie 30 (trzydziestu) dni pisemnego

oSwiadczenia, stanowiqcego nieodwolalne i dokonane w calo6ci przyjgcie Oferty Zbycia

(,,O6wiadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszefstwa"). W przypadku zloZenia Oswiadczenia

o Wykonaniu Prawa Pierwszehstwa pzez wigcej niz jednego Wspolnika Nabywajqcego

(,,Wsp6lnik Akceptujqcy"), kazdy ze Wspolnikow Akceptujqcych nabgdzie udzialy zbywane

proporcjonalnie do wzajemnego udzialu Wspolnikow w kapitale zakladowym Spotki wedle stanu

na dzieh zloZenia Oferty Zbycia ostatniemu ze Wsp6lnikow Nabywajqcych. Wspolnik Zbywalqcy



zobowiqzany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od uplywu terminu na przyjqcie Oferty Zbycia

zawiadomid na piSmie pozostalych Wspolnikow Akceptujqcych o liczbie udzialow zbywanych

przypadajqcych na kazdego ze Wspolnikow Akceptujqcych oraz o naleZnej od kazdego

Wsp6lnika Akceptujqcego Cenie Zbycia (,,Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa

Pierwszehstwa").

10. Przeniesienie wlasnoSci udzratow zbywanych, na zecz kazdego ze Wspolnikow Akceptujqcych

nastqpi w momencie zaplaty calej Ceny Zbycia w terminie wyznaczonym pzez Wspolnika

Zbywajqcego, nie krotszym niz 14 dni. Prawo Pierwszenstwa wygasa w stosunku do Wsp6lnika

Akceptujqcego, ktory nie zaplacit przypadajqcej na niego Ceny Zbycia w wyznaczonym terminie

(,,Wsp6lnik Rezygnujqcy") W takim przypadku, Wspolnik Zbywajqcy zloZy w terminie 7

(siedmiu) dni od dnia wygaSnigcia Prawa Pierwszefistwa danego Wspolnika RezygnujEcego,

pozostalym Wspolnikom Akceptujqcym, ktorzy zaplacili przypadajqcq na nich czqSd Ceny

Zbycia, ofertq nabycia tej czqSci udzialow, ktorej nie nabyl Wspolnik Rezygnujqcy (,,Oferta

Dodatkowa"), proporcjonalnie do wzajemnego udzialu Wspolnikow Akceptujqcych (z

wylqczeniem Wspolnika Rezygnujqcego) w kapitale zakladowym wedle stanu na dzien zloZenia

Oferty Zbycia ostatniemu ze Wspolnikow Nabywajqcych. Do Oferty Dodatkowej stosuje sig

odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty Zbycia. Nieprzyjgcie Oferty Dodatkowej bqd2

niezaplacenie ceny za pozostale udzialy skutkuje wygaSniqciem Prawa Pierwszehstwa do

pozostalych udzialow, stanowiqcych przedmiot Oferty Dodatkowej oraz uprawnla Wspolnika

Zbywajqcego do odstqpienia od umowy zawartej z tym Wspolnikiem Akceptujqcym wskutek

przyjqcia przez niego Oferty Zbycia. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje siq odpowiednio

do czasu zbycia wszystkich Udzialow Zbywanych na rzecz Wspolnikow Akceptujqcych, ktorzy

wykonujq uprawnienia przewidziane powyzej, w tym placq ceny nalezne od nich za Udzialy

Zbywane lub pozostate Udziaiy.

'1 1. Wspolnik Zbywajqcy upowazniony bqdzie do sprzedazy na rzecz Proponowanego Nabywcy,

w stosunku do ktorego nie wykonano Prawa Pierwszehstwa, za ceng za jeden udziat nie nizszq

niZ okreSlona w Ofercie Zbycia przez okres nie dluzszy niz 6 (szeSd) miesiqcy liczony od

n ajwczeS n iejszego z poniZszy ch zdarzen.

a.zrzeczenia siq Prawa Pierwszehstwa przez wszystkich Wspolnikow Nabywajqcych; albo

b. jezeli zaden ze Wsp6lnik6w Nabywajqcych nie zloZy OSwiadczenia o Wykonaniu Prawa

Pierwszefstwa w terminie okreSlonym w ust. 9 powyzej; albo

c. jezeli ktorykolwiek ze Wspolnikow Nabywajqcych zlozy OSwiadczenie o Wykonaniu Prawa

Pierwszehstwa w terminie okreSlonym w ust. 9 powyzej wygaSniqcia Prawa

Pierwszenstwa stosownie do postanowief ust. 10 powyzej.

12. Po uplywie okresu 6 (szeSc) miesiqcy, wskazanego w ust. 11 powyzej, zbycie Udzialow

Zbywanych nie moze nastqpic bez ponownego przeprowadzenia procedury Prawa

Pierwszenstwa okreSlonej we wczeSniejszych postanowieniach niniejszego paragrafu.

13. Kazdemu ze wspolnikow Spolki innych niz Wspolnik Zbywajqcy oraz wspolnicy, ktorzy zloZyli

O6wiadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszehstwa (zwanymi dalej ,,Wsp6lnikami

Uprawnionymi") w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Udziatow Zbywanych na tzecz



niebqdqcego wspolnikiem Spolki Proponowanego Nabywcy bqdzie przystugiwalo prawo

przylqczenia siq do takiego zbycia po stronie Wspolnika Zbywajqcego, na zasadach okre6lonych

ponizej (,,Prawo Przylqczenia"). Prawo Przylqczenia przysluguje i moze byc realizowane, tylko

wtedy gdy Udziaty Zbywane nie zostaly zbyte w wykonaniu Prawa Pierwszeristwa, w zaleznoSci

ktore ma zastosowanie. Kazdy ze Wspolnikow Uprawnionych moze na pismie oSwiadczyc, iz nie

korzysta z Prawa Przylqczenia i zrzec siq przystugujqcego mu w zwiqzku z danym zbyciem

Prawa Przylqczenia. Prawo PrzylEczenia nie ma zastosowania do zbycia Udzialow Zbywanych

na tzecz, odpowiednio, Wspolnikow Akceptujqcych w wykonaniu, odpowiednio, Prawa

Pierwszenstwa, a zbycie udzialow w wykonaniu Prawa Przylqczenia nie podlega Prawu

Pierwszehstwa opisanemu w ust. powyzej.

14. Celem umozliwienia wykonania Prawa Przylqczenia, Wspolnik Zbywajqcy po zaj6ciu

ktoregokolwiek ze zdarzen opisanych w, odpowiednio, ust. 11 pkt a) - c) powyzej, zloZy

kazdemu ze Wspolnikow Uprawnionych propozycjq przylqczenia siq do transakcji zbycia

Udzialow Zbywanych (,, P ropozyc ja P rzy Nqcze n ia Si g").

15. Celem wykonania Prawa Przylqczenia, Wspolnik Uprawniony (,,Wsp6lnik PrzyNqczajqcy Sig")

zloZy, odpowiednio, Wspolnikowi Zbywajqcemu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia

otrzymania Propozycji Przylqczenia Siq oSwiadczenie w przedmiocie wykonania Prawa

P rzylqczenia (,, OSwi ad cze n i e o P rzyNqcze n i u " ).

16.W przypadku zloZenia OSwiadczenia o Przylqczeniu, Wspolnik Zbywalqcy spowoduje, 2e

Proponowany Nabywca z+ozy na pismie kazdemu ze Wspolnikow Przylqczajqcych Siq ofertq

nabycia udziatow Spotki posiadanych przez kaZdego ze Wspolnikow Przylqczajqcych SiQ

(,,Oferta Nabycia") w iloSci proporcjonalnej do liczby Udzialow Zbywanych przez Wspolnika

Zbywajqcego za Ceng Zbycia w wykonaniu Prawa Przylqczenia (,,Gena Zbycia w Wykonaniu

Prawa Przylqczenia"), bqdqcq iloczynem ceny za jeden udzial, odpowiednio, Wspolnika

Zbywajqcego (stanowiqcej iloraz kwoty Ceny Zbycia Udzialow i liczby Udzialow) i liczby udzialow

zbywanych przez danego Wspolnika Przylqczajqcego Siq, na warunkach proponowanych,

odpowiednio, Wspolnikowi Zbywajqcemu przez Proponowanego Nabywcq.

'17. Wspolnicy Przylqczajqcy Siq bgdq mieli prawo do przyjqcia Oferty Nabycia na zasadzie

Przylqczenia w ciqgu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez zloZenie Wspolnikowi

Zbywajqcemu i Proponowanemu Nabywcy na piSmie oSwiadczenia (,,O6wiadczenie o Przyjqciu

Oferty Nabycia na Zasadzie Przylqczenia").

18. Zbycie udzialow w wykonaniu Prawa Przylqczenia winno nastqpic w ciqgu 14 (czternastu) dni od

otrzymania przez Proponowanego Nabywcq OSwiadczenia o Przyjgciu Oferty Nabycia na

Zasadzie Przylqczenia, przy czym nabycie udzialow nastqpi rownoczeSnie z momentem

dokonania zaplaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przylqczenia.

19. Wspolnik Zbywajqcy jest uprawniony do zbycia Udzialow Zbywanych na warunkach okreSlonych

wOfercie Zbycia otaz z uwzglqdnieniem postanowien, odpowiednio ust. '11-12 powyzej, pod

warunkiem i po zloZeniu pzez Proponowanego Nabywcq kaZdemu ze Wsp6lnikow

Przylqczalqcych Sig Oferty Nabycia, a w przypadku przyjqcia tej oferty przez Wspolnikow

Przylqczajqcych Siq, rowniez i pod warunkiem nabycia udzialow Wspolnikow Przylqczajqcych sig



objqtych tq ofertq przez Proponowanego Nabywcg.

20. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje siq odpowiednio do oddania udzialow w zastaw lub

ustanowienia na nich uzytkowania.

21. Zastawnikowi, uzytkownikowi oraz osobie uprawnionej z innego ograniczonego prawa

rzeczowego nie przysluguje prawo gtosu z obciqzonych udzialow.

22. NiezaleZnie od innych postanowieh Umowy jakiekolwiek rozporzqdzenia lub obciqZenie udzialow

Spolki niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy jest bezskuteczne wobec Spoiki oraz

wszystkich wspolnikow Spotki. Spolka nie dokona wpisu do ksiqgi udzialow Spolki 2adnego

rozporzqdzenia lub obciqzenia udzialaml Sp6lki, natomiast nabywca udzialow Spotki,

podlegajqcych rozporzqdzaniu nie nabqdzie i nie bqdzie mogl wykonywa6 Zadnych praw

zwiqzanych z tymi udzialami Spotki, ktore zostatyby na niego przeniesione, jezeli rozporzqdzenie

udzialami Spolki zostalo dokonane z naruszeniem postanowieri niniejszej Umowy.

23. Jezeli w wyniku powyzej opisanej procedury nie dojdzie do zbycia udzialow, udzialy te

mogq byc umarzane bqd2 z kapitalu zaktadowego Spolki, kapitalu zapasowego, kapitalu

rezerwowego lub z czystego zysku. Spolka moze nabywac wlasne udzialy w celu ich umorzenia.

24. Odstqpienie od procedury okreSlonej w niniejszym paragrafie moze nastqpic w przypadku

podjqcia jednomySlnej uchwaly Wspolnikow.
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1. W przypadku Smierci Wspolnika, udzialy zmarlego Wspolnika nabywane sq zgodnie z

zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

2. W przypadku Smierci Wsp6lnika Piotra Sypniewskiego przyslugujqce mu udzialy w Spotce

przechodzq na jego zonq Kamilq Agatg Sypniewskq, posiadajqcq PESEL 86120705805,

3. W przypadku gdyby Kamila Agata Sypniewska nie chciala lub nie mogla objqc udziatow po

Piotrze Sypniewskim, udzialy przyslugujqce Piotrowi Sypniewskiemu zostanq objqte przez jego

siostrq lzabelq Sypniewskq, posiadajqcq PESEL 73052404764.

4. JeZeli ani Kamila Agata Sypniewska ani lzabela Sypniewska nie bqdq chcialy lub nie bqdq

mogly nabyc udzialow w Spolce po zmarlym Piotrze Sypniewskim, to w6wczas udzialy po

Piotrze Sypniewskim zostanq nabyte przez spadkobiercow lub zapisobiercow Piotra

Sypn iewskieg o zgod n ie z dziedziczen iem testamentowym lu b ustawowym.

5. W przypadku Smierci Wsp6lnika Doroty lzabeli Sadolewskiej przyslugujqce jej udzialy w

Spolce przechodzq na Wspolnika Piotra Sypniewskiego, posiadajqcego PESEL 74071207954.

6. W przypadku gdyby Piotr Sypniewski nie chcial lub nie mogl objqc udzialow po Dorocie

lzabeli Sadolewskiej, udzialy przyslugujqce Dorocie lzabeli Sadolewskiej zostanq umorzone, tym

samym nie zostanq przeniesione na jej spadkobiercow ani zapisobiercow, a Sp6tka bqdzie

trwala dalej pomiqdzy dotychczasowymi Wspolnikami.

7. Spadkobiercom, klorzy nie nabywajq udzialu po zmarlym Wspolniku przysluguje roszczenie o

splatq udzialu w wysokoSci wartoSci przypadajqcych na udzialy aktywow netto, wykazanych w

sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotq przeznaczonq do



podzialu miqdzy Wspolnikow, wyplacanq w terminie 60 ( szeScdziesiqciu) miesiqcy od

stwierdzenia nabycia spadku.

8. Zmiana zasad dziedziczenia udzialow po zmarlym Wspolniku, okreSlona w niniejszym

paragrafie wymaga jednomyslnej zgody wyraZonej w uchwale przez Zgromadzenie Wspolnikow.

s 12

W przypadku, gdy udziaty Wspolnika objqte sq wspolnoSciq majqtkowq malzehskq, malZonek

Wspolnika nie moze wstApic do Spolki.

s 13

1. Zarzqd jest uprawniony do wyplaty Wspolnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

za rok obrotowy, jezeli Spolka posiada wystarczajqce Srodki na wyplatq.

2. Spotka moze wyplacic zaliczkq na poczet przewidywanej dywidendy, jezeli jej zatwierdzone

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka moze stanowic

najwyzej potowq zysku osiqgniqtego do konca poprzedniego roku obrotowego, powigkszonego

o kapitaly rezerwowe utworzone z zysku, ktorymi w celu wyplaty zaliczek moZe dysponowad

Zarzqd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udzialy wlasne.

3. O przeznaczeniu zysku wynikajqcego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje

Zgromadzenie Wspolnikow. Zysk moze zosta6 przeznaczony w szczegolnoSci na:

a) kapital zapasowy,

b) dodatkowe kapitaly rezerwowe utworzone przez Spolkq,

c) do podzialu pomiqdzy wspolnikow Spolki (dywidenda),

d) inne cele okreSlone uchwalq Zgromadzenia Wspolnikow.

4. Zysk przypadajqcy Wspolnikom dzieli siQ proporcjonalnie do ich udzialu w kapitale

zakladowym oraz z uwzglqdnieniem rodzaju udzialu.

5. Wyplata podzielonego zysku nastqpuje w terminie i wysokosci okreSlonych uchwalq

Zgromadzenia Wspolnikow podjqtq wigkszoSciq glosow.
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1. Udziaty w kapitale zakladowym Spolki mogq byc umarzane bqd2 z kapitalu zakladowego

Spolki lub z czystego zysku bez obnizania kapitalu zakladowego. Spotka moZe nabywac wlasne

udzialy w celu ich umorzenia.

2. Udzialy mogq byc umorzone za zgodq Wspolnika w drodze nabycia udzialow przez Spoikg

(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspolnika (umorzenie przymusowe).

3. Do umorzenia dobrowolnego potrzebne jest podjqcie uchwaly przez Zgromadzenie

Wspolnikow oraz wyralenie zgody przez Wspolnika, ktorego udzialy sE umarzane. Umorzenie

dobrowolne moze byc za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

4. Udzialy Wspolnika mogq byc umorzone

okolicznoSci.

przymusowo w razie wystqpienia nastqpujqcych



a. zbycia przez Wspolnika udzialow bez Zgody Spotki lub bez zawiadomienia Zarzqdu

o zamiarze zbycia udzialow,

b. sytuacji, w ktorej nie zostanq one przejqte w drodze postanowieh sukcesyjnych

wskazanych w g 11 w przypadku zmarlego wspolnika.

5' W celu umorzenia przymusowego udzialow potrzebne jest podjqcie uchwaly pzez
Zgromadzenie Wspolnikow wiqkszo6ciq glosow przy obecno6ci Wspolnik6w reprezentujqcych co

najmniej polowq kapitalu zakladowego Spolki.

6. W razie umorzenia przymusowego Wspolnikowi wyplaca siq wynagrodzenie w wysoko5ci

okreSlonej w uchwale Zgromadzenia Wspolnikow, nie niZszej niz wartoSci przypadajqcych na

udziat aktywow netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy,
pomniejszonych o kwotq przeznaczonq do podzialu miqdzy Wspolnikow.

7. Umorzenie udzialow z czystego zysku nie wymaga obnizenia kapitalu zakladowego.

8. Umorzenie udzialow wymagajqce obnizenia kapitalu zakladowego nastgpuje z chwilq

obnizenia kapitalu zakladowego.

s 15

1. Na mocy uchwal Zgromadzenia Wspolnikow mogq by6 tworzone i wykorzystywane fundusze i

rezeruy celowe oraz rezerwy ogolne.

2. Sprawozdanie finansowe Spolki powinno byc sporzqdzone w ciqgu 3 (trzech) miesiqcy po

uplywie roku obrotowego, a w ciqgu najblizszych 3 (trzech) miesiqcy powinno byi przedstawione

do zatwierdzenia Zgromadzenia Wspolnikow.

IV, ORGANY SPOLKI

s16
1. Organami Spolki sq Zgromadzenie Wspolnikow i Zarzqd.

2. Zgromadzenie Wspolnikow jest najwyzszym organem decydujqcym w Spolce.

s 17

1, Zgromadzenie Wspolnikow zwoluje Zarzqd lub Wspolnik reprezentujqcy co najmniej 10%

kapitalu zakladowego.

2. Zwyczalne Zgromadzenie Wspolnikow zwolywane jest przez Zarzqd w ciqgu 6 (szeSciu)

miesigcy po uplywie roku obrotowego. Jezeli Zarzqd nie zwola Zgromadzenia Wspolnikow w tym

terminie, wowczas moze je zwolae kazdy Wspolnik.

3. Zgromadzenie Wspolnikow odbywa sig w miejscu siedziby Spolki lub w innym miejscu na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej - jezeli wszyscy Wspolnicy wyraZq na to zgodq na pismie.

4. Zarzqd lub Wspolnik zawiadamia Wspolnikow o miejscu i terminie Zgromadzenia

Wspolnikow. Zgromadzenie Wspolnikow zwoluje siq za pomocE listow poleconych lub przesylek

nadanych pocztq kurierskq, wystanych co najmniej na 14 (czternascie) dni przed terminem

Zgromadzenia. Wzaproszeniu nalezy oznaczyc dzie6, godzing i miejsce Zgromadzenia oraz



szczegolowy porzEdek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spolki nalezy wskaza6

istotne elementy treSci proponowanych zmian.

5. Zamiast listu poleconego lub przesylki nadanej pocztq kurierskq, Wspolnicy mogq by6

zawiadamiani o terminie i miejscu Zgromadzenia Wspolnikow przy uzyciu poczty elektronicznej

pod warunkiem uprzedniej zgody Wspolnika wyrazonej na piSmie na zawiadamianie drogq

elektronicznE oraz pod warunkiem podania pzez Wspolnika na piSmie adresu poczty

elektronicznej, na ktory zawiadomienie powinno byc wyslane. Wspolnicy sq zobowiqzani w ciqgu

7 dni potwierdziO odbior informacji o Zgromadzeniu Wspolnikow. W przypadku braku

potwierdzenia w tym terminie Wspolnicy uznajq za skuteczny sposob odbioru tej informacji.

Wspolnicy sq zobowiqzani informowac zarzqd o kazdej zmianie miejsca zamieszkania i adresu

poczty elektronicznej na piSmie.

6. W przypadku zwolywania Zgromadzenia Wspolnikow przez Wspolnika, jest on zobowiqzany

zawiadomic takze Spotkq.

7 . Jezeli wspolnik byi obecny na Zgromadzeniu lub byl na nim reprezentowany uznaje sig, 2e

zostal w sposob wlaSciwy zawiadomiony o Zgromadzeniu Wspolnikow.

8. W Zgromadzeniu Wspolnikow mogq brac udzial inne osoby tylko za zgodq wszystkich

obecnych Wspolnikow lub ich pelnomocnikow.

9. Uchwaly mozna powziqc pomimo braku formalnego zwolania, jezeli caty kapitat zakladowy

jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zglosil sprzeciwu dotyczqcego odbycia zgromadzenia

lub wniesienia poszczegolnych spraw do porzqdku obrad.

10. W Zgromadzeniu Wspolnikow mogq uczestniczyi, bez prawa glosu, czlonkowie zarzqdu.

s 18

1. Uchwaly Zgromadzenia Wspolnik6w wymagajq wiqkszoSci gtos6w, chyba ze ustawa lub

umowa Spotki przewiduje innq wiqkszoSc.

2. Wszyscy Wspolnicy majq obowiqzek uczestniczenia w Zwyczajnym Zgromadzeniu

Wspolnikow. Jezeli ktorykolwiek ze Wspolnikow nie moZe uczestniczy6 w Zgromadzeniu

samodzielnie jest zobowiqzany do wyznaczenia pelnomocnika, ktory bqdzie uczestniczyl w

Zgromadzeniu w zastqpstwie Wspolnika. Nieobecno6c wspolnika lub pelnomocnika wspolnika na

Zgromadzeniu nie stanowi przeszkody do odbycia zgromadzenia, jezeli na Zgromadzenie stawit

sig co najmniejjeden ze Wspolnikow.

3. Glosowanie na Zgromadzeniu Wspolnikow jest jawne. Tajne glosowanie zarzqdza siq przy

wyborach otaz nad wnioskami o odwolanie czlonk6w organow lub likwidatorow Spolki,

o pociqgnigcie ich do odpowiedzialnoSci, a lakZe w sprawach osobowych. Poza tym nalezy

zarzqdzic tajne glosowanie na zqdanie chocby jednego ze Wspolnikow obecnych lub

reprezentowanych na Zgromadzen iu Wspolnikow.

4. Wspolnicy mogE wykonywac prawa wynikajqce z udzialow przez pelnomocnikow.

Pelnomocnictwo musi byc udzielone na piSmie pod rygorem niewaznoSci i dolqczone do

protokotu Zgromadzenia. Czlonek Zarzqdu i pracownik Spotki nie mogg by6 petnomocnikami na

Zgr omadzeni u Ws p6l n i k6w.



5. Zastawnik lub uzytkownik nie moze wykonywa6 prawa glosu.

6. Uchwaly dotyczqce rozwiqzania Spotki zapadalqwiqkszoSciq dwoch trzecich glosow.

s le

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow zostaje zwolane w razie potrzeby, a w

szczegolno6ci w ciqgu 14 (czternastu) dni od wystqpienia nastqpujEcego przypadku:

1) Smierci, rezygnacji, dtugotrwalej choroby Czlonka Zarzqdu,

2) utraty lub ograniczenia zdolnoSci do czynnoSci prawnych Czlonka Zarzqdu,

3) pozbawienia wolnoSci Czlonka Zarzqdu.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow jest zwolywane przez Zarzqd na zqdanie

Wspolnika lub Wspolnikow reprezentujqcych co najmniej 1110 (jednq dziesiqtq) kapitaiu

zakladowego.

3. Jezeli Zarzqd nie zwola Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow, w przypadkach

okreSlonych w ust. 1 lub nie zwola zwyklego Zgromadzenia Wspolnikow w terminie ustawowym,

prawo do zwolania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow lub zwyklego Zgromadzenia

Wspolnikow przysluguje kazdemu Wspolnikowi.

s20
1. Uchwaty Zgromadzenia Wspolnikow wymaga w szczegolnoSci.

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzqdu z dzialalnoSci Sp6lki otaz

sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy,

b. rozwiqzanie Spotki i otwarcie jej likwidacji,

c. udzielenie absolutorium czlonkom organ6w Spoiki z wykonania przez nich obowiqzkow,

d. postanowienia, dotyczqce roszczeh o naprawienie szkody wyrzqdzonej przy zawiqzaniu

Spolki lub sprawowaniu zarzqdu,

e. okre6lanie przeznaczenia, w tym podziaiu zysku i pokrycie strat stosownie do

postanowief $13,

f. powolywanie i odwolywanie czlonkow Zarzqdu,

g ustalanie wynagrodzenia cztonkow Zarzqdu,

h. tworzenie kapitatu zapasowego oraz innych kapitalow rezerwowych oraz okreSlanie ich

przeznaczenia,

i. zaciqganie zobowiqzan o wartoSci przekraczajqcej 500 000, 00 zl,

j. inne sprawy zaslrzeZone do kompetencji Zgromadzenia Wspolnikow stosownie do

postanowiefi niniejszej Umowy Spolki lub Kodeksu spolek handlowych.

2. Zgromadzenie Wspolnik6w moze okresli6 dzieh, wedlug ktorego ustala siq listg Wspolnikow

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy w formie uchwaly podjqtej wigkszo6ciq

glosow.

s21

1. Spolka moze powolywac prokurentow.

%



2. Powolanie prokurentow wymaga uchwaly Zarzqdu.

$22

1. Zarzqd sklada sig z jednego lub wiqkszej iloSci cztonkow i jest powolywany przez

Zgromadzenie Wspolnik6w na mocy uchwaly podjqtej zwyklqwigkszoSciq gtosow.

2. Do Zarzqdu mogq by6 powotywani Wspolnicy, jak i osoby spoza Spolki.

3. Czlonkowie Zarzqdu powolani sE na czas nieoznaczony.

4. Umowq niniejszq Wspolnicy postanawiajq, ze mandat Cz{onka Zarzqdu nie wygasa z dniem

odbycia Zgromadzenia Wspolnikow zatwierdzajqcego sprawozdanie finansowe za ostatni pelny

rok obrotowy pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu. Mandat czlonka Zarzqdu wygasa dopiero

wskutek odwolania ze skladu Zarzqdu, rezygnacji lub Smierci.

5. Czlonkowie Zarzqdu mogq byc odwolani na mocy uchwaty Zgromadzenia Wspolnikow

wylqcznie z waZnych powod6w.

6. Do waznych powodow bqdqcych podstawq do odwolania Czlonka Zarzqdu nalezy w

szczegolnoSci jego nleobecnoSc przez nieprzerwany okres 3 miesiqcy, bez wzglqdu na przyczyne

tej nieobecnosci. Fakt nieobecnoSci Czlonka Zarzqdu powinien byc potwierdzony procedurq

wewngtrznq obowiqzujqcq w Spolce i znanqWspolnikom , orazZarzqdowi.

s23
1. Zarzqd okreSla strukturg organizacyjnq Sp6lki i zasady jej funkcjonowania. W tym celu moze

wydawac regulaminy albo inne wewnqtrzne zarzqdzenia.

2. Zarzqd zawiera i rozwiqzuje umowy o pracQ, umowy zlecenia i inne podobne umowy z

osobami wykonujqcymi okreSlone czynnoSci na rzecz sp6lki oraz okreSla wysoko6d ich

wynagrodzenia.

s24

1. Zarzqd Spolki kieruje jej dzialalnoSciq i reprezentuje jq na zewnqtrz.

2. JeZeli Zarzqd Spotki jest jednoosobowy, do reprezentacji Spolki oraz skiadania w jej imieniu

oSwiadczefi woli upowazniony jest samodzielnie Prezes Zarzqdu lub jedyny Czlonek Zarzqdu.

JeZeli Zarzqd Spolki jest wieloosobowy, do reprezentacji Sp6lki oraz skladania w jej imieniu

oSwiadczefi woli upowazniony jest ka2dy z Czlonkow Zarzqdu samodzielnie.

s25
1. Wszelka korespondencja Spotki ze Wspolnikami bqdzie prowadzona na adres podany na

liScie Wspolnikow. Wszelkie blgdy wynikajqce z wadliwego podania adresu obciqZalq

Wspolnikow.

2. Dopuszcza siq prowadzenie korespondencji Spolki ze Wspolnikami drogq elektronicznq pod

warunkiem uprzedniej zgody Wspolnika wyraZonej na piSmie na zawiadamianie drogq

elektronicznq oraz pod warunkiem podania przez Wspolnika adresu poczty elektronicznej, na

ktory zawiadomienie powinno bye wystane, z zachowaniem konsekwencji przewidzianych dla



wadliwego podania adresu w ustQpie '1 niniejszego paragrafu.

s26
1. Rozwiqzanie i likwidacja Spolki nastqpuje na podstawie uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow

podjqtej wiqkszo6ciq glosow stwierdzonq protokolem sporzqdzonym pzez notariusza.

2. Majqtek pozostaiy po likwidacji Spotki wyplacany jest Wspolnikom proporcjonalnie do

posiadanych przez Wspolnika udzialow.

s27
1. Rok obrotowy Spotki pokrywa siq z rokiem kalendarzowym.

2. Pierwszy rok obrotowy konczy sig dnia 3'l grudnia 2023 roku.

3. RachunkowoSc Spotki bqdzie prowadzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

s28
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majq przepisy Kodeksu spoiek

handlowych."

s3

Podzial EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o. nastqpi bez obniZania kapitalu
zakladowego EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o. Podzial EKO-PAK
PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o. zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kapitatow
wlasnych EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o. innych niz kapital zaktadowy, tj.
poprzez wykorzystanie zysku netto oraz kapitaiu zapasowego.

Suma kwot, o ktore obnizone bqdq kapitaly wlasne EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN
sp. z o.o. bqdzie odpowiadac wartoSci Dzialu NieruchomoSci i Sprzqtu przenoszonego na

Spo{kg Nowo ZawiqzanEw zwiqzku z Podzialem.

Podzial Sp6iki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitalu do

Spotki Nowo Zawiqzanej, ktory ma pelne pokrycie w wartoSci przenoszonej czg6ci majqtku
Spolki Dzielonej w postaci zorganizowanej czq6ci przedsigbiorstwa jakq jest Dzial
NieruchomoSci i Sprzqtu, ustalonej dla potrzeb Podzialu na kwotg 1 388 614, 75 zl. ( Slownie:
jeden milion trzysta osiemdziesiqt osiem tysiqcy szeScset czternaScie zlotych siedemdziesiqt
piqc groszy).

Kapitat Spolki Nowo Zawiqzanej bgdzie wynosil 1 388 000, 00 ( slownie: jeden milion trzysta
osiemdziesiqt osiem tysiqcy) zlotych oraz bqdzie dzielil siq na 1000 ( tysiqc) udzialow o

wartoSci nominalnej '1388 (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) ztotych kaldy, ktore bqdq
przystugiwac dotychczasowym wspolnikom EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o.
w nastqpujqcy sposob:

a) Piotr Sypniewski obejmie lqcznie 990 (dziewig6set dziewiqcdziesiqt) udzialow o

wartoSci nominalnej 138B ( tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kazdy w

Spolce Nowo Zawiqzanel, tj. o tqcznej wartoSci nominalnej 1 374 120,00 (slownie:

milion trzysta siedemdziesiqt cztery tysiqce sto dwadziescia) ztotych.

b) Dorota lzabela Sadolewska obejmie tqcznie '10 ( dziesigc) udzialow o wartoSci

nominalnej 1388 (tysiqc trzysta osiemdziesiqt osiem) zlotych kazdy w Spolce Nowo

Zawiqzanej, tj. o lqcznej wartoSci nominalnej 13 880, 00 (slownie: trzynaScie tysiqcy

osiemset osiemdziesiqt) zlotych.

1.

2.

3

4



s4
Uchwata wchodzi w zycie z momentem powziqcia.

ZARZAD SPOt-Kl EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN Sp. ZO.O

Piotr Sypniewski -



Zalqcznik nr 5

do Planu Podzialu
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o.

zdnia 28 lutego 2023 roku

Ustalenie warto6ci majqtku Sp6lki Dzielonej
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z .o.o. w Niegoslawiu

na dziefi 1 stycznia 2023 roku

Zarzqd EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN spoika z o.o. z siedzibq w Niegostawiu, adres ul.

Niegoslaw 135 B,66-530 Drezdenko, wplsanq do rejestru przedsiqbiorcow Krajowego Rejestru
Sqdowego prowadzonego Wzez Sqd Rejonowy w Zielonej Gorze, Vlll Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 0000989148 NIP: 2810101774, REGON:
522974465, kapital zakladowy w wysokoSci 100 000,00 ztotych. ("Sp6lka Dzielona"), niniejszym
oSwiadcza, ze wedlug stanu na dzieh 1 stycznia 2023 r., godzina 00:01, wartoSc majqtku Spotki

Dzielonej, ustalona wedlug warto6ci ksiggowej (aktywa netto) wynosi 2 372 899, 83 zl ( slownie: dwa
miliony trzysta siedemdziesiqt dwa tysiqce osiemset dziewiqcdziesiqt dziewiqd ztotych osiemdziesiqt
trzy grosze).

Zarzqd Spo.lki Dzielonej oSwiadcza, 2e ustalenre wartoSci majqtku Spotki Dzielonej zostalo dokonane
na okreSlony dziefi w miesiqcu poprzedzalqcym ogtoszenie planu podzialu zgodnie z art. 535 $ 3

zdanre drugie Kodeksu Spolek Handlowych, tj. na dzien 1 stycznia 2023 r., godzina 00:01.

ZARZAD SPOLKT EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN SP. Z O.O

2r*- &o"*",'sr,-/?-\
Piotr Sy pn i ewskir,,{P rezes Zarzqdu



Zalqczniknr 6

do Planu Podzialu
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAII sp. z o. o. w Niegostawiu

zdnia 23 lutego 2023 roku

O5wiadczenie o wylqczeniu niekt6rych obowiqzk6w zwiqzanych z podzialem wydane na
podstawie art. 5381 Kodeksu sp6lek handlowych

Niegoslaw, dnia 28 lutego 2023 roku

O6wiadczenie o wylqczeniu niekt6rych obowiqzk6w zwiqzanych z podzialem
Wsp6lnika sp6lki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAII 

"p. 
z o. o. z siedzibq w Niegoslawiu

Ja, niZej podpisany Piotr Sypniewski, dzialajqc na podstawie art. 5381 Kodeksu sp6lek handlowych,
o6wiadczam, 2e w zwiqzku z planowanym przeprowadzeniem podzialu EKO-PAK PRODUCENT
OPAKOWAN sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq z siedzibq w Niegoslawiu po1zez
wydzielenie czqSci majqtku do nowo zawiqzanej sp6tki, wyrazam zgodq na:

1. odstqpienie od sporzqdzenia oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 534 S 2 pkt4 kodeksu
sp6lek handlowych;

2. odstqpienie od udzielenia informacji, o kt6rych mowa w art. 536 S 4 kodeksu sp6lek
handlowych;

3. odstqpienie od badania planu podzialuprzez biegtego iwyraZenia przez niego opinii o planie
podzialu,

?,,6k



ZalqczniknrT
do Planu Podzialu

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o. o. w Niegoslawiu
z dnia 28 lutego 2023 roku

O5wiadczenie o wylqczeniu niekt6rych obowiqzk6w zwiqzanych z podzialem wydane na
podstawie art. 5381 Kodeksu sp6lek handlowych

Niegoslaw, dnia 28 lutego 2023 roku

Oswiadczenie o wylqczeniu niekt6rych obowiqzk6w zwiqzanych z podzialem
Wsp6lnika sp6lki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAiI 

"p. 
z o. o. z siedzibq w Niegoslawiu

Ja, nizej podpisana Dorota lzabela Sadolewska, dzialajqc na podstawie art. 5381 Kodeksu spolek
handlowych, o6wiadczam, 2e w zwiqzku z planowanym przeprowadzeniem podzialu EKO-PAK
PRODUCENT OPAKOWAN spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzibq w Niegoslawiu
poprzez wydzielenie czqSci majqtku do nowo zawiqzanej spolki, wyrazam zgodq na:

1. odstqpienie od sporzqdzenia oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 534 S 2 pkt 4 kodeksu

sp6lek handlowych;

2. odstqpienie od udzielenia informacji, o ktorych mowa w art. 536 S 4 kodeksu spolek

handlowych,

3. odstqpienie od badania planu podzialu przez bieglego iwyraZenia przez niego opinii o planie

podzialu.



Zalqczniknr 8

do Planu Podzialu
EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o. o. w Niegoslawiu

z dnia 28 lutego 2023 roku

O6wiadczenie o braku wymogu zgloszenia Podzialu do Prezesa Uzqdu Ochrony Konkurencji i

Konsument6w

Niegostaw, dnia 28 lutego 2023 roku

oSWIADczENIE

Dzialalqc w imieniu EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. zo.o., na podstawie art.20b ustawy z

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym oSwiadczam , i2 zamiar dokonania podzialu

spolki EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o. przez wydzielenie do Spotki Nowo
Zawiqzanej, w wyniku ktorego nastqpi przejScie na Spolkq Nowo Zawiqzanq z dniem wydzielenia
praw i obowiqzkow zwiqzanych z przydzielonymi jej w Planie Podzia{u skladnikami majqtku Spolki
Dzielonej nie podlega obowiqzkowi zgloszenia Prezesowi Urzqdu Ochrony Konkurencji i

Konsument6w, o ktorym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i

konsumentow. OSwiadczenie niniejsze skladam pod rygorem odpowiedzialnoSci karnej.

!e- €-1'
,/.'....
PAK PRODUCENT OPAKOWAN sp. z o.o.
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ul. KoCciolna l,66"530 Drszdenko

NII' 5992680 146, tel. 69240 I 665
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Opakowan

lwari sp. z P.o
Drezden(y'

Svnnrewskl)

Wydrukowano z programu Varico Pzyjazne SFJINZ (1) (V.1.2) EKO.PAK PRODUCENT OPAKOWAI( TEKTUROWYCH PIOTR SYPNIEWSKI



Bilans (v.1-21
zgodnie zzalqcznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowosci - w zlotych

wydrukomno z pDgEmu varico Pzyjans Fomulauo sFJlNz (1) (v.1-2) EKGPAK pRoDucENT opAKowA( TEKruRovwcH ptorR sypNtEWSK|



4. lnne inwestycje dlugoterminowe

V. Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe 0,00 0,00

It Akt)*, ; tytuiu 
"dr""zonego 

podatku dochodowego

2. lnne rozliczenia migdzyokresowe

l. Zapasy 0,00

1. Materialy 588 979,71

. P6lprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe 282110,00

. Towary 58 402,95

5. Zaliczki na dostawy i uslugi 21602,34

2 460 472,38 0,00

1. Nale2noSci od jednostek powiqzanych

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:

do 12 miesigcy

powy2ej 12 miesigcy

b) inne

2. Nale2noSci od pozoslalych jednostek, w kt6rych jednoslka
posiada zaanqa2owanie w kapitale

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:

do 12 miesiqcy

powy2ej 12 miesigcy

b) inne

3. Nale2noSci od pozostalych jednostek 2 460 472,38

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 2 425 850,98

do 12 miesiqcy 2 425 850,98

powyzej 12 miesigcy

b) z tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczeri
i zdrowotnvch oraz innych tvtul6w publicznc 20 548,26

c) inne 14 073,14

d) dochodzone na drodze sqdowej

lll. lnwestycje krotkoterminowe 1 843 980,50 0,00

1. Krotkolerminowe aktywa finansowe 1 843 980,50

a) w jednostkach powiqzanych

udzialy lub akcje

- inne papiery wartoSciowe

udzielone po2yczki

inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostalych jednostkach

- udzialy lub akcje

- inne papiery wartoSciowe

- udzielone po2yczki

- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

Wydrukowano z programu Varico Przyjazne Formulaze SFJINZ (1) (v.1-2) EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAN TEKTUROWYCH PIOTR SYPNIEWSKI



c) Srodki pienigzne i inne aktywa pieniq2ne

Srodki pieniq2ne w kasie i na rachunkach 1 843 980,50

lV. Kr6tkotermlnowe rozliczenia migdzyokresowe 13 631,59

C. Naleine utphty na kapiht (frndlsz) podstauorry

Aktywa razem i 10 7,t0 020,99

PASYUI'A Kwota na dziefi
kohczqcy bieZqcy
rok obrotowy

Kwotra na dziefi
koficzqcy poprzedni
rok obrotowy

Pzoksaabone dane
porownewcze za
popzedni rok obrotowy

A Kapltal (fundusz) wtasny 2372899,83 0,00

lV. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe, w tym:

V. Zysk (strata)z lat ubieglych

Vl. Zysk (strata)netto
Vtt.Oaprsyz.zystu@

(wlelKosc uremnal

B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiqzania 8 337121,06
l. Rezerwy na zobowiqzania

1. Rezenrya ztytulu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezenra na Swiadczenia emerytalne i podobne

b) kr6tkoterminowa

Pozostale rezerry
,1

a) dlugoterminowe
1-.-__

ll. Zobowiqzania dlugoterminowe 4328247,61 0,00

1 . Wobec jednostek powiqzanych

2. Wobec pozostalych jednostek, w ktorych jednostka
posiada zaanga2owanie w kapitale -

3. Wobec pozostalych jednostek 4 328 247,61

a) kredyty i pozyczki 4 328 242,61

b) z tyllu emisji dlu2nych papierow warto6ciowych

d) zobowiqzania wekslowe 
,

e)inne

WYdTKOreNO Z PTgEMU VATiCO PU YJU NC FOMUIAZE SFJINZ (1) (V.1-2) EKO,PAK PRODUCENT OPAKOWAN TEKTUROWYCH PIOTR SYPNIEWSKI

1 843 980,50

'T:lrdki!9.9"^"
inne aktywa pienigzne

D. Udzinly (akcje) udasne

0,0(

il.

Kapital (fundusz) podstawowy

Kapitat (fundusz) ,.pr.oury, , ty*'

sL

100_gll{g
534 370,38

1. Nadwy2ka wartoSci spzeda2y (wartosci emisyjneJ) nad
wartoScia nominalna udzial6w (akcii )

0,00
-

---!-,!q, -- =__----o,ool
I

l

'

I



Zobowiqzania kr6tkoterminowe
3 987 416,31

1. Zobowiqzania wobec jednostek powiqzanych

- powy2ej 12 miesigcy

b) inne

2. z;bo$tazania wobec poz@
jednostka posiada zaangahowanie w kapitale 

i

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci:

- powy2ej 12 miesigcy

@
3 987 416,31

246110,09
b) z tytulu emisji dluznych papier6w wartoSciowych

c) inne zobowiqzania finansowe

- powy2ej 12 miesigcy

e)zaliczki otrzymane na dostawy i uslugi

5 548,35

kohczqcy poprzedni por6wnawcze za
rok obrotowy rok obrotowy popzedni rok obrotowy

sprawozdania finansowego
(imig, nazwisko, data i podpis)

BruRo RACF{{TNKOWE
KATARZYNA DON4AGAT,A

ul. KoSciclna l, 66-530 Drezderrko
NIP 5992680 I 46, tel. 69240 I 665
c-mai I : biuro.domagala@interia.pl

Kierownik jednostki, a jeielijednostkq kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy czlonkowie tego organu
(imig, nazwisko. data i podpis)

PIOTR SYPNIEWSKI EI(GPA(PTOUUCENIa_

J"ol

I

wydrukowano z programuvatico Przviazne Formulaze sFJINz (1) (v.1-2) EKo-pAK pRoDUcENT opAKowAN TEKTURowycH prorR sypNrEWSKr

b) krotkoterminowe
21 457,14

razem
10 710 020,89 0,00

z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci:

Zobowiqzania wobec pozostalych jednostek

kredyty i po2yczki

z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci:

g) z tytutu podatkdw, cel, ubezpieczeh spolecznych i
zdrowotnych oraz innych tytulow publicznoprawnych

z tytulu wynagrodzefr



Rachunek zysk6w i strat (v.1-21
(wariant porownawczy)

zgodnie zzalqcznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowosci - w zlotych

Kwota na dziori
koiczacy bie2Acy
rok obBtowy

Kwota na dziefi
koiczqcy popuodni
rok obrotowy

Przsksztalcone dano
por6wnawczg za
popz6dni rok obrotowy

A. Przychody netto ze spzeda2y i zr6wnane z nimi, w tym: 28 557 276,98 0,00
- od jednostek powiqzanych

l. Pzychody netto ze sprzeda2y produkt6w 28 s59 476,98
ll. Zmiana stanu produkt6w (zwiqkszenie - warto$6 dodatnia,

zmniejszenie - warto66 uiemna)

lll. Koszt wytwozenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki

lV. Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i materiat6w -2 200,00

B. Koszty dzialalno6ci operacyjnej 26787 283,70 0,00
l. Amortyzacja 612 655,94
l. Zu2ycie material6w i energii 19 536 M5,21
ll. Ustugi obce 1 774 810,70

lV. Podatki i oplaty, w tym:

- podatek akcyzowy

73 575,35

V. Wynagrodzenia 3 934 046,07
Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia, w tym: 812 213,96

- emerytalne

Vll. Pozostale koszty rodzajowe 43 336,47

Vlll. Warto66 sprzedanych towar6w i material6w

C. Zysk (strata) ze sprzeda2y (A - B) 1 769 993,28 0,00
D. Pozostale przychody operacyjne 483230,28 0,00

Zyskz tytulu rozchodu niefinansowych aktyw6w trwalych

ll. Dotacje

I I l. Aktualizacja warto5ci a ktyw6w n iefi nansowych

lV. lnne przychody operacyjne 483 230,28

E. Pozostale koszty operacyjne 10 007,75 0,00
Strata z tytulu rozchodu nieflnansowych aktyw6w trwalych

l. Aktua lizacja wa rtoSci aktyw6w n iefinansowych

l. lnne koszty operacyjne 10 007,75

Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (C + D - E) 2243 215,81 0,00
G. Przychody finansowe 0,00 0,00

L Dry"dy_, ,graly w zyskach, w tym:

a) od jednostet< powiqzaffi,-*y;--
T_--
| - w kt6rych jednostka posiada zaanga2owanie w kapitale

b) od jednostek pozostalych, w tym:.-
| - w kt6rych jednostka posiada zaanga2owanie w kapitale

ll. Odsetki, w tym:

T- . n 

" 
o ; ; 

"t" 
k p;' q= 

" 
nv J*.r*l I

llh Zlisk itytulu rozchodu aktlnvdW'tinansowych, w tym:

:'irv jednostkach powiqzanych

wydrukowano z programu vari6 Puyjane Formulaze sFJlNz (1) (v.1,2) EKGPAK pRoDUcENT opAKowA(t TEKTURo\,/ycH ptoTR sypNtEwsKl



lV. Aktualizacja wa rto6ci a ktyw6w f inansowych

V. lnne
0,00

0,00

il. Odsetki, w tym: 289 350,32

l- ota tglngfet< pgyl?="ry91
ll. Strata z tytutu rozchodu aktyw6w finansowych, w tym:

F;
trr,

- w jednostkach powiqzanych

,ktualizacja wa rto6ci aktyw6w fina nsowycfr

lne
11 084,04

L.

Osoba, kt6rej powierzono sporzqdzenie
sprawozdania finansowego
(imiq, nazwisko, data i podpis) 

OA O(.2.7,
KATARZYNADOMAGALA /

(-|DU,uP,g€u *
-;, ; iJ IiO I;"ACFIUN KOWE

KATTui* f, VN A. D SMAGA}-,A
rul. Koictr-,irra l, 6(r-530 Drczdenko

NIP 599lliri:10 l4(r, tcl. 692.401665
r'-nrai I : biurut.tliinra ;:r lir i. ; i ;rt. ;i:r.pl

Kierownlk jednostki, a jeiell jednostkq kieruje organ wieloosobowy .
. wszyscy czlonkowie tego organu
(imie, nazwlsko, data I podpis)

PIOTR SYPNIEWSKI

52297,

wvdrukowano z programu varico Pzvjazne Formulaze sFJlNz (1) (v.1-2) EKo-PAK pRoDUcENT OpAKOWAit TEKIUROWYCH ptOTR SypNtEWSKI

Kwota na dziei
koiczqcy bie2qcy
rok obrotowy

Kwota na dzigli
koAczqcy popzedni
rok obrotowy

'zoksztalcone dano
)or6wnawcze za
)opz6dni rok obrotowy

H. Koszty finansowe
300 434,36

L Zysk (strata) brutto (F + G - H) 1 942 781,45 0,00
J. Podatek dochodowy 204 252,0C
K. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwigkszenia straty)

Zysk (strata) netto (t - J - K) 1 738 529,45 0,00



podatkowy NIP podatnlka

2810101774

0000989148

wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1 -zl
zgodnie zzalqcznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowosci fiednostka inna)

A. Dane identyfikuj4ce jednostkg

EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAw SpoTXn z oGRANTCZONA ODpOWteozrnlNoSct4

cry chcesz dodad adres risd2iby przedsiqbiorcy zagranicmogo (r,vymrgano w przypadku ddziaru)
Adreszaoranicznv 

---ers' I] mx

...:. r.r,*'0i43

2. Czas trwanla dzlalahoscl jednostkl, iet€ll Jest ogranlczony

L fnX, czas trwania dzialalnoSci jest ograniczony

oa U-09-2022 do 01-01-2023

sporzqdzone prry

i_l rAK

5b.Wskazanie,ezyistniejqokollc:noSciwskazujqcenazagroienlekontynuo,,,n|

[--] Tn'x lwystapty okolicznosci wskazuiace na zagro2enie kontynuowania dzi.r.t -*l NIE (brak okolicznosci wskazujqcych na zagmienie kontynuowania dziat.)
5c, Opis okoliczno6ci wska:uiqcych na zagroienie kontlrnuowanla dzialalnoScl

WYdTUKOWANO Z PTgEMU VATiCO PZYJANe FoTmulaze SFJINZ (1) {v,1-2) EKGPAK PRoDUcENT oPAKowAN TEKTURoWYCH PIoIR SYPNIEWSKI

Eprawozdania finansow€
L_"r rAK



C,lnformacjaczysprawozdaniefinansowej."t"po
6a.Wpnypadkusprawo:danlafInansowegospoaqdzonegozaokre9,wclqgur.ro,"g

i I sprawozdanie spoaadzone po polEczenitt spdlek I I sprawozdanie sporzqdzone przed polqczeniem

D. Zasady (polityka) rachun

wyboru, yy tym:Za. OmOwie

Pzy dokonywaniu wyceny aktyw6w i pasyw6w uwzglqdniono w szczeg6lnosci, sformulowane w ustawie orachunkowosci zasady: wiarygodnosci (zetelnosci),-ostroznoscl, No-yrior"tnej wyceny, istotnosci, kontynuacjidzialalno$ci. Do Srodk6w trwalych stosuiq siq nastqpuiqc e rozwiqza,nta:
1' Do Srodk6w trwalych zalicza siq srooiitnvile o wartosci poczqtkowej wynoszqcej co najmniej 10.000,00 zl.2'Amortyzaciq Srodk6wtrwalych o wartosci powyzej 10-000 zt roipo"=yn" siq od miesiqca nastqpujqcego pomiesiqcu' w kt6rym Srodkitrwale pzyjqto do uzywania i stosuje siq p;ez okres pzyjqty w paepisach podatkowych iwedlug stawek okre6lonych w tych pEepisach _ metoda liniowa
3' sktadniki majqtku o pzewidywanym okresie u2ytkowania dluzszym niz rok i wartosci poczqtkowej nie wy2szej niz'!0_990 zl umaza siq jednorazowo w miesiqcu oddania O" ,Zy*r"il. '

4' skladniki majqtku o paewidywanym okresie uzytkowania juzszym ni2 rok i wartosci poczqtkowej r6wnej lub
2i22zei.ni2 10.000 zr sqzariczane bezpoSrednio do koszt6w zuzyii iateriar6w.5' Do Srodk6w trwarych uzywanych stosuje siq indywiduatne stawt<i amortyzacji

WYNIK FINANSOWY USTALA SIE NA POZIOMIE WYNIKU NETTO. FIRMA NIE USTALA AKTYWOW I REZERW ZryTULU oDRoCzoNEGo PODATKU DocHoDoWEGo.JEDr'rosrxn SpoRzADzA RAcHUNEK zySKOW IsrRAT w wARlANclE POROWNAWCZYM. wYNtK FtNANSowy usLAToNo NA poDSTAWTE KoNT zEspor_u"7U I4',, UWZGLEDNIAJAC PRZY TYM KOSZry NIESTANOWIAZE KoSzTow uzysxnN|A PRzYCHoDoW(KONTO
767)' JEDNOSTKA PRowADzl EWIDENCJE Koszr6w rYLKo w uKt-ADztE RoDzAJowyM - NA KoNTA.HZESPOT-U 4

ROK PODATKOWY I OBROTOWY POKRWVA SIE Z ROKIEM KALENDARZOWYM I TRWA 12 KOLEJNYCHPEt-NYcH MIESIECY' SPRAWOZDANIE OBEJMUJE: BILANS za oxnes 01.01.2022-01.o1.2023,RAcHUNEKZYSKOW ISTRAT NA DZIEN 01,01.2023

w ZAKRESIE Koszrow DzlAt-ALNosct oPERACyJNEJ srosuJE srE NASTEpuJAcE RozwrAZANrA:1. KOSZTY BIE_ACEJ DZIALALNoSCI oPERACYJNEJ EWIDENc.IoITIu;E SIE NA KoNTACH ZESPoT-U 4 -,,KOSZry WEDLUG RODZAJOW'.
2' wARTosc MATERIALOW lrowARow oDPtsuJE stE w Koszry NA DzrEN rcH zAKUpu w cENrE zAKUpu.3' W CZASIE ROZLICZA SIE KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ W KA_DYM PNTiPNOTU, GDY OKRES,KT6REGO DoryczA JEST Dt-u-szy Nt- iioer.r RoK oBRorowy onnz rcH wARTosc pRzEKRAczA
5.000,00 zt_.

wydrukowano z programuvaticoPaviazne Formulaze sFJlNz (1) (v.1-2) EKo-pAK pRoDUcENT opAKowAN TEKruRowycH ptorR sypNtEWsKt



ils' REzERwy r'rn swr,ro-dii:i,Irxt;,EE?+;,i?fru?'^ir:*= 
NrE sA ";"";;:::: 

tr w uALoscr Do

i.ii.
gti*s'ut*sgt#n*,,=,*tirE*tit?hru:dffi:##jii:,,Effi 

rf #,.

Dodatkowe informacje i obja5nieniazgodnie zZarEcznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowosci 
fiednostka

lnformecje ,

W rlnn mleJrcu molacz rahczr
fi *':owego, np' sPrawozdanL

wydrukowaho z prqgGmu varico Pavi*ne Fomulaue sFJlNz (1) (v 1-2) EKopAK pRoDUcENT opAKowAN TEKruRowycH prorR sypNrEwsKr



Osoba, kt6rej powier:ono sponqdzenie
sprawozdania finansowego
(imig, nazwisko, data i podpis)

KATARZYNA DOMAGAT.A

Klerownik jednostki, a jeieli jednostkq kieruje organ wieloosobowy _-.wszyscy czlonkowie tego organu
1rmig, nazwisko, data i podpis)

PIOTR SYPNIEWSKI

,,ffi8;?i
rTj?lii{a i # i# P;erT#' 

.

c'mfi I I I [: iurO.clomag;r, -,.-,,Irjo]ii
0^.o^-2 )

wydrukowano z programu varico Przyjazne Formulaze sFJlNz (1 ) (v.1 -2) EKo-pAK pRoDUcENT opAKowAN TEKTURowycH prorR sypNrEWsKr


