JednoliĘ tekst aktu załoĘcielskiego Spółki Zaklad Usług Pogrzebowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1/

Repeńorium "A" Nr 1682/93

AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego ósmego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięcdziesiątego trzeciego
Nr 1 przed

(28.06.1993) roku w Kancelarii Notarialnej w Ostrowcu Sw. przy ulicy Górzystej
notariuszem mgr Anną Pyrżak stawili się:

1. mgr inż. Lech Janiszewski,

zamieszkały w Ostrowcu Św. Osiedle Rosochy 41120,
Prezydent Miasta Ostrowca Swiętokrzyskiego,
2. mgr inż. Henryk Gruszka, zamięszkały w Ostro*cu Ś*. przy ulicy Wiosennej 12,
Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Stawający, |łorzy znani są notariuszowi osobiścieoświadczylt, że działają w imieniu
Gminy Ostrowiec Św., jako członkowie Zatządu Miasta na podstawie art. 26 ust.2 ustawy
z dnta 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z p, zm.)
oraz dwóch uchwał Rady Miejskiej w Ostrowcu Sw. z dnia 1I częrwca 1990 roku Nr
IIl4l90 i dnia 18 czerwca 1990 roku Nr IV/7/90.

2/ Repertorium ,,A" Nr 6013/97

AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego ósmego pażdziemtka tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego
(28.X.I997) roku w Kancelarii Notarialnej w Ostrowcu Sw. przy ulicy Górzystej Nr 1 przed
notariuszęm mgr Anną Pyrżak stawili się członkowie Zaruądu Gminy Ostrowiec
Swiętokrzyski i oświadczylt, że Zarząd ten spełnia funkcję Zgromadzenia Wspolnikow Spółki
z ogranlczoną odpowiedzialnością pod firmą ,,Zakład Usług Pogrzebowych" spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy ulicy Długiej 8, której
jedynym wspólnikiem jest Gmina Ostrowiec, która to społka wpisana jest do Rejestru
Handlowego Sądu Rejonowego w Kielcach,Dział. B. Nr 1807, żę chcą odbyć Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólnika i wnoszą o zaprotokołowanie jego uchwał wobec tego przystąpiłam
do spisania niniejszego protokołu.

3/ Repertorium

A Nr

6605/98

AKT NOTA RIALNY
Dnia dwudziestego piątego listopada tysiąc dziewięóset dziewięćdziesiątego ósmego
(25.XI.1998) roku w Kancelarii Notarialnej w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy ulicy Górzystej
Nr 1 przed notariuszem mgr Anna Pyrżak stawili się:
1.

Krzysztof ZdzisłavłGruszka, zamięszkńy w Ostrowcu Swiętokrzyskim, przy ulicy
Radwana nr 12166,

2.

3.

Zygmunt Waszka, zamięszkńy w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Radwana nr
I2l4,
Wacław Mendyk, zamieszkały
Ostrowcu Świętokrzyskim. przy ulicy
Chmielowskiej nr 19.

w

Stawający pod 1/ i 2l, powołując się na art.26 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 199t.i :ck:
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 96 z pożntejszl,mi zmianamir : ,_.:,.,,.l.
z dnia 13 listopada 1998 roku Nr IIIl4l98 w sprawie wyboru \\'iceprezrdent..,.,, ),1..s.:
Ostrowca Świętokrzyskiego oświadczyli,żedziałają w imieniu i na rzecz Gnlin,, fir5;1.-,.,,.-.
Świętokrzyski jako Wiceprezydenci, zaśstawający pod 3/ pori,ołujac sie na aktua n;, ..::.s

poświadczony z rejestru handlowego Dział B Nr 1807 rrl,dan} przez Sąd R-jt1:.',t,-,
w Kielcach Wydział Gospodarczy dnia 20 pażdzlernika 1998 roku ośrriadczrł.ze cział:
wimieniu i na rzecz jednoosobowej spółki z ograniczona odporliedzialnościa ptro
firmą
,,ZIJP Za|<ład Usług Pogrzebowych" - spółka z ograniczoną odpor.r,iedzialnością z siedziba
w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy ulicy Długiej nr 8 jako jej Prezes.
Tozsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dow,odórł,osobistych a to: ad 1/TK
9930410, ad2lDD 1877777 i ad3lAB 9161648.

4l

Repertorium

A Nr

286512002

AKT NOTARIALNY
Dnia siedemnastego wrześniadwa tysiące drugiego roku (17.09.2002) w Urzędzie Miasta
w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy ulicy Głogowskiego nr 3l5 w obecności Lidii Włodarczyk
- notariusz prowadzącej Kanóelarię Notarialną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Rynku nr
38140, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o firmie: ,,Zakład Usług
Pogrzebowych" Społka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ulicy Długiej nr 8, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego
pIzez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem RHB 1807, posiadającej NIP 661-000-46-43,

5l

Repertorium

A Nr

125412004

AKT NOTARIALNY
Dnia drugiego czerwca dwa tysiące czwartego roku (02.06.2004) w Urzędzie Miasta
w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy ulicy Głogowskiego nr 3/5 w obecności Lidii Włodatczyk
- notariusza ptowadzącego Kancelarię Notarialną w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy Rynku
38140 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o firmie: ,,Zakład Usług
Pogrzebowych" Społka z ogtaniczoną odpowiedzialnościąz siedzlbą w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ulicy Długiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przęz Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139529, posiadającej NIP 661-000-

46-43.

6l

Repertorium

A Nr

253112009

AKT NOTARIALNY
Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (15.12.2009) w Urzędzie Miasta
w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy ulicy Głogowskiego nr 3l5 w obecności Lidii Włodarczyk
- Notariusz prowadzącej Kancelarię Notarialną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Rynku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o firmie: ,.Zakład Usłu_s
Pogrzebowych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzlbą \\, Ostrorr-cu
Swiętokrzyskim przy ulicy Długiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajorvego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarcz1,
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139529, posiadającej Regon
290384636 i NIP 661-000-46-43,
38140 odbyło się

7l

Repertorium

A

19l1l20l3

AKT NOTARIALNY
Dnia dziesiątego październlka dwa tysiące trzynastego roku (10-10-2013 r.) w Urzędzie
Miasta w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy ulicy Głogowskiego nr 3l5 w obecności Notariusz
Lidii Włodarczyk prowadzącej Kancelarię Notarialną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
Rynku 38140, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o firmie: Zakład
Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu
Swiętokrzyskim przy ulicy Długiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego ptzez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139529, posiadającej Regon
290384636 i NIP 661-000-46-43,

8l

Repertorium

A

25612016

AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego siódmego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (27-01-2016

r.)

wlJrzędzie Miasta w ostrowcu swiętokrzyskim przy ulicy Głogowskiego ff 3l5 w obecności
Ewy Walasik - notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Ostrowcu Swiętokrzyskim
przy ulicy Rynek 15 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólnikow ,,ZaWadu Usług
Pogrzebowych" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzlbą w Ostrowcu
Swiętokrzyskim przy ulicy Długiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonolvy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139529, posiadającej Regon
290384636 i NIP 661-000-46-43.
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Repertorium A nr 232212017

AKT NOTARIALNY
Dnia osiemnastego październtka dwa tysiące siedemnastego roku (l8-10-2017 r.) w Urzędzie
Miasta w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy ulicy Głogowskiego nr 3l5 w obecnościNotariusz
Lidii Włodarczyk prowadzącej Kancelarię Notarialną w Ostrowcu Swiętokrzyskim przy
Rynku 38140, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólnikow Spółki o firmie: Zakład
Usług Pogrzebowych Spółka z ogtaniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ulicy Długiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139529, posiadającej Regon
290384636 i NIP 661-000-46-43,

§

1,

StawającY oŚwiadczaj ą, że w imieniu Gminy ostrowiec
św.zawiązują Spółke

z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej spółką
działalnościgospodarczej.

§ 2,

J.ń;;l

;l;;;j"

1, SPÓłka Prowadzon abędzie pod

firmą: ,, Zakład,Usług pogrzeborrr ch" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
2, SPÓłka moŻe uŻYwaó skrócon ej nazwy ZIJP Spółka
z o. o." oraz wl-rożniającego
,,
jąznaku
graficznego.

§

3.

siedzibą spółki jest miasto ostrowiec Świętokrzyski.

§

4.

spółka działanaobszarze Rzeczpospolitej polskiej izagranicą.

§

5,

Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać
i prowadzić
zakładY,oddziaŁY i filie, tworzyc.sp,ółki i przystępować
do innych spółek oraz
uczestniczYĆ w Przedsięwzięciach wspOlnyóir
i innyclr powiązaniach
.

gospodarczych.

§

6,

§

7, Czas

il.
§ 8.

SPÓłkaPowstaje w celu uttzymania. kontynuowaniai
rozwijania dotychczasowej
działalnościgospodarczej likwidowanego Rejonowego przedsiębiorstwa
Gospodarki komunalnej w zakresie urłrg pogizeuowych
- w pełnym zakresie.
Gmina PrzekaŻe
majątek
wydzŃoriy
z likwidowu.rógo prr.a.ięuiorstwa
,aPortem
jako majątek Spółki.

trwania SPÓłki jest nieograniczony. Spółka rozpoczyna d,ziałalnośc
z chwilą
jej zarejestrowania.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPOŁKI
spółka realizowac będzie zadania międ,zy innymi z zakręsu
zadańwłasnych
GminY OstrowiecŚwiętokrzyski w szczegOhóSci d,otyczących
cmentariy gminnych,
w tym zarządzać cmertarzęm komunalnym w ostrowcu-świętokrzyskiń.'
Przedmiote m działalnościspółki jest:
1) 96.03.Z -Pogrzeby i działalnośćpokrewna,
2) 81,30,Z -Działal.nosć usługowa związana z zagospod,arowaniem terenów
zieleni,
3) 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna,produkcja wyrobów z
korka, słomy i materiałów uzywanych do w}platania,
4) 25.99.Zpozostałych gotow}ch wyrobów metalow}ch, gd,zie
|r9d.u\cja
indziej niesklasyfi kowana,
5) 43 .99 .Z- Pozostałe specj alistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
6) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż d,etal.icznaw niewysp ecjalizowanvch sklepach,
7) 47,99,Z- Pozostała sPrzedaż detalicznaprowadzlna póza siecią .kl.po*u,
straganami i targowiskami,
8) 52.2l,Z - Działalnośćusługowa wspomagająca transport lądowy,
9) 68.32,Z - Zarządzanie nieruchomosciamiwyt<onywane na zlecenie,
10) slcreślony
lI) 82.9 - Działalnośćkomercyj na, gdzie indziej niesklasyfikowana.
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ilI.

KAPITAŁ ZAKł,ADOWY SPOŁKI

§ 9.

1. Kapitał zakŁadowy Spółki wynosi sto tysięcy złotych (100.000 zł,)idzieli
się na dwieście ( 200 ) udziałów po pięćset złoĘch (500 zł.) każd1.
IJdziŃy w Spółce są równe i niepodzielne. Wsz1,,stkie udzia| został}'
objęte pIzez Gminę Ostrowiec Swiętokrzyski i poĘle \\- następując}
sposób:

1) wkładem pieniężnym w wysokości 4.000 zł.(cztery tysiące złotych),
2) wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych

3)

o warto ści9 4 .20 0 zł, (dziewięcdzi

esi

ąt czter>,

ty,s i ąc

e dwi e ście złoty ch),

środkami własnymi Spółki w wysokości 1.800 zł.(tysiąc osiemset

złotych).

2. Liczbaudziałow

nie jest ograniczona.

3. Każdy ze wspólników może posiadaó więcej niz jeden udział-

4. I|morzęnie udziałów moze nastąpić zgodnie zprzepisami Kodeksu spółek
handlowych.

5. Założyciel uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki z taką ilością
udziałów jaka jest uwidoczniona w księdze udziałów Społki i liście
wspolników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
6.

Podwyższenie kapitńu zakładowego Spółki następuje pIzez podwyższenie
wartościnominalnej udziałow istniejących lub ustanowienie nowych.

7. Pracownicy mają prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów w Spółce na
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996t. o komercjalizacji i niektorych
uprawnieniach pracowników.

§ 10. Podwyższęnie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników
przez wniesienie wkładów pienięznych i niepieniężnych do wysokości
500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 3I grudnia 2020
roku nie powoduje zmiany umowy Spółki.

IV. ORGANY SPOŁKI
§ 11. Organami Spółki są:

-

ZgromadzenięWspólników,
Rada Nadzorcza,
Zarząd Społki.

§- 12. Zgromadzenie Wspólnikow jest najwyższym organem .Spółki. Do czasu, gdy
jedynym udziało*".* Spółki jest Gmina Ostrowiec Swiętokrzyski, fuŃcję
Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.

13.7. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przezZarząd Spółki. a ri

przypadku bezczynnoscl Zatządu- przęz Radę Nadzorczą Spółki.

2.

Zgromadzenie Wspólników moze odbywać się rł, siedzibie Spółki lub
w siedzibie wspólnika.

14. Do wyŁącznej kompetencjiZgromadzenia Wspólnikórł,należą rł szczególności
następujące sprawy:

1)

rozpatrywanie i zatwierdzante sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki oraz sprawozdaniafinansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
3) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
5) udzielenie absolutorium

człoŃom organów Spółki z wykonaniaprzeznich

obowiązków,
6) zmiana wi elko ścikapitału zakŁadow e go Spółki,
7) zmianaumowy Spółki,

S) ustalanie
9)

zasad kształtowania wynagrodzęń człottków Zarządu Spółki,

ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,

10) przystąpienie do innej Społki oraz stowarzyszeń branzowych,
1

1) tworzenie

przez Spółkę nowych Spółek,

Iż) podziń i przekształcenie Spółki,
13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
14) zbycie

i wydzierżawienie przedsiębiorstwa

lub jego zorganizowanej części

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzęczowego,

i

zbycie nieruchomości, uzytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
rzęczowego,

15)nabycie

16) umorzenie

udziałów i określenie warunków umorzenia,

l7)rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o
warto ścidwukrotni e przewy ższającej wysoko śckapitału zakładowe go,

187

) określenie rr,mogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu.
z urrzglednieniem § 20 ust. 2,

l9)rozpatryrlanie inn1,,ch spraw przedstawionych przęz zarząd spółki i Radę
Nadzorczą.
§ 15. uchwały z gr o madzeni a wspó lników zapad aj ą b ezw zgl ędną wi ększo ścią
głosów, jezeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie'stanowią inaczej.
§ 16.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzor nad działalnościąspółki we
wszystkich dziedzinachj ej działalności.

§

Do

uprawnień Rady Nadzorczej należy stały nadzór i kontrola nad
działalnościąspółki orazrozsttzvganie we wszystkich sprawach, które są dla
niej zastrzeżone na mocy kodeksu spółek handlowych orazniniejszej umowy
Spółki, a w szczególności:

17.

1) ocena

sprawozdania zarządu spółki z działalnosci spółki oTaz
sprawozdania finansowęgo za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich
zgodnościz księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2)
3)

4)

ocena wniosków zarządu spółki d,otyczących podziału zysku albo

pokrycia straty,

składanie Zgromadzeniu Wspólników

corocznego
pisemnego
sprawozdania z wyników oceny Rady Nadzorczej i stawianie wniosku w
przedmiocie absolutorium dla Zarządu Spółki,

kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z
pr zez Zgr omadzeni e Wspó lników,

zasadami określ onym i
5)

slcreślony,

6)

reprezentowanie spółki w umowach pomiędzy spółką
Zarządu Spółki otazw sporach między nimi,

7)

zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków zarządu
Spółki,
zatwięr dzani e Re gul a minu Zarządu Spółki,

8)

9)

pracowników Spółki,

l

członkami

wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki,

l0) zatwierdzanię wprowadzanych

1

a

w spółce zasad

wynagradzania

) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przęz zarząd, spółki,

12) powoływanie i odwoływanie człoŃów ZarząduSpółki.
§ 18. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

/

§ 19.

l. Rada Nadzorcza składa się z

3 (trzech) d,o 4 (czterech) członków.
Kadencja członka Radr-trwa 3 (trzy)lata.

2. Członkow R.adr N.adzorczej w tym Przewodni czącego
Rady Nadz orczej
powołuj e i odrvołuj e Zgr omadzenie Wspólników.

3, Zgromadzenie Wspólników moze odwołaćczłonków Rady Nadzorczejw
każdym czasie.

4,

Członkowie RadY Nadzorczej działają kolegialnie , Do ważności
uchwał
Rady Nadzorczej wymagana jest obecnośćna posiedzeniu
większości
członków Rady. uchwały na§v Nadzorczej zapad,Ąą bezizględną
większością głosów. w przypadku równości " głosow rozstrzygJ
głos

Przewodni czącę go Rady Nadz orczej .

5,

6,

TrYb działańa RadY Nadzorczej Ńreśla szczegółowo regulamin
uchwalony
przez Radę i zatwierdzony przezzgromadzenie wspólńów.
Podmiot rePrezentujący jednostkę samorządu terytorialnego
lub komunalną
osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałoi prryrług,rj|.y.t

tYm Podmiotom, jako kandydata na czŁonka Rady NadzórcŹei,iJtur,r.;.
osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19
ust. 1 usiawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem paristwńym,
z wyłączeni:*, posiadania pozytywnej opinii Rady do Śp.u* spółek
zudziałem skarbu państwa i państwowych osou prawnych.

§

7.

Skreślony.

8.

Skreślony.

20.

l.

zarząd spółki jest jednoosobowy - składa się z prezesa zarządu

powoływanego przez Radę Nadz orczą na czas nieokreślony.

2.Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi
określone
w art.22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r, o zasadach zarządzania

mieniem państwowym.
§21, Zarząd SPÓłki zaruądzamajątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością
wymaganą w obrocie gospodarczym) przy ścisłymprzestrzeganiu
prawa,
postanowień niniejszej umowy spółki, a takźe
regulaminólw i uchwał
powziętych przez zgromadzenie wspólników i naaę
Nadzorczą oraz
reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sadem.
§ 22.

l. Do zakresu działania zarządu należą wszystkie sprawy, których
kodeks
spółek handlowych lub niniejsza umowa spółki nie zastrzęga

innych
organów.
2, TrYb działania Zatządu określiszczegołowo Regulam
in Zarząduuchwalony
przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przezRadę Nadz
oTczą.

§ 23.

1. Do składania oślłiadczeńwoli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
i niemajątkorłl-ch Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu
Spółki uporł,aznion1. jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
2. czynności z zak,resu prawa pracy w stosunku do pracowników spółki
dokonuje za Spółkę Prezes Zarządu jednoosobowo. Prezes Zarządi może
.Vf|ZnacZYc inną osobę do dokonywania określonych czynności z zakresu
prawa pracy.

V.
§

GOSPODARKA SPOŁKI
24. spółka prowadzi działalnosć gospodarczą i finansową zgodnie
obowiązuj ącymi przepisami prawa.

z

§ 25. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd Społki w ciągu trzęch (3) miesięcy od chwili zakończenia roku
obrotowego sporządza sprawozdanie z dziŃalności spółki otaz
sprawozdanie finansowe, które z upływem następnych trzech(3) miesięcy
powinny być zatwierdzonę przez Zgromadzenie Wspólników.

3. zarząd spółki udostępnia dokumenty, o których mowa w ust.2
zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wraz ze sprawozdaniem Rady
Nadzorczej nie później niż piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia
Zgr omadzenia Wspólników.

§ 26.

1. SPółka tworzy z zysku kapitał zapasowy plzeznaczony na pokrycie strat.

2. spółka możę tworzyc

w miarę potrzeb kapitały rezerwowe oraz innę
fundusze celowe, które są każdorazowo uchwalan ę ptzęz Zgromadzenie

Wspólnikow,

3. czysty zysk spółkimożebyćprzeznaczony w szczegolności na:
1) odpis na kapitał zapasow,

2)
3)
4)

odpis na kapitał rezerwowy,
odpis na fundusz inwestycyjny,
odPis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia

5)

dywidendę dla Wspólników.

Wspólników,

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§

27. W

sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie Spółki
zastosowanie przepisy Kodeksu
obowiązujące przepisy w tym zakresie.
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