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; UCHWA£Anr2NI2001

:i. z dnia 23 maja2001roku

fi Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki

I Cieplnej -spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w sprawie przyjêcia jednolitego tek-

I -I.
'H~tu aktuzalo¿Ydelskiego (;aktu pnekszta³cenia przedsiêbiorstwa komunaIhego w spó³kê -~~

l~fiz ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹) .1--0-

c" .'
"$~ '~~1i;
,,'---

l- jNa podstawie § 20 pkt. 4 dotychczasowego aktu za³o¿ycielskiego spó³ki Nad czajne

:t¹ _Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ki z 0.0.

-~~~w Lesznie, ul. Spó³dzielcza nr 12 zmienia akt przekszta³cenia przedsiêbiorstwa komunalne-

go w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ zawarty dnia osiemnastego sierpnia tysi¹c

dziewiêæset dziewiêædziesi¹tego drugiego roku ( 18.09.1992 r), rep. A nr 6821/1992 sporz¹-

j- dzony w Kancelarii Notarialnej w Lesznie, przed notariuszem Ryszardem Staw<!>wym

i- -i uwzglêdniaj¹c dokonane wczeœniej zmiany uchwala jednolit¹ treœæ tego aktu ci I

AKT PRZEKSZTA£CENIA PRZEDSIÊBIORSTWA KOMUNALNE PÓL

Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥

³ L POSTANOWIENIA OGÓLNE

Je ³ §1, 

i: 
³ Prezydent Miasta Leszna Edward Szczucki w wykonaniu uchwa³y nr XXIII/13~/91 Rady

.{ Miejskiej w Lesznie z dnia 19 grudnia 1992 r. oœwiadcza, ¿e na podstawie art. 15 8 i

! nastêpnych Kodeksu Handlowego oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji

-!
: ~ przedsiêbiorstw pañstwowych (Dz.U. nr 51, poz.298) przekszta³ca Wojewódzkie

i 1 Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie w jednoosobow¹ spó³kê z ograniczon¹

Ij .. d . d ' al " Gmi Li .; o poWle Z³ nOSCl¹ ny eszno. f

f § 2

! l. Firma Spó³ki brzmi: Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹

~ ; d . dz'al ' ."
ropoWle 1 noscl¹. 2. Siedzib¹ Spó³ki jest miasto Leszno. §3

l. Spó³ka dzia³a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 2. Czas trwarua S pó³ki j~st llleOgI-aiUCZUllY. 3. Spó³ka mo¿e otwieraæ terytoñalnie i rzeczowo zorganizowane oddzia³y, oœrodki, filie i

zak³ady oraz tworzyæ i prowadziæ przedsiêbiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za gra

nic¹, z zachowaniem warunków okreœlonych niniejszym aktem oraz powszechnie

obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. 4. Spó³ka mo¿e nabywaæ udzia³y lub akcje innych spó³ek, ³¹czyæ siê z innymi spó³kami,

; a tak¿e wystêpowaæ jako wspólnik w innych spó³kach w kraju i za granic¹, z zachow~e~

I warunków okreœlonych niniejsz¹ Umow¹ oraz powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepiSamI

1 prawa .
³ 5. Spó³ka mo¿e braæ udzia³ we wszystkich formach kooperacji i wspó³pracy z inn~ p~d-

miotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, instytucj~, fundacJamI, a

j ,~=~-""","=-
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tak¿e organizacjami i stowarzyszeniami,.z zachowaniem warunków okreœlonych niniejsz¹ (-

Umow¹ oraz powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. I.

\

\
.6-" -,

ll. PRZEDMIOT PRZEDSIÊBIORSTW A SPÓ£KI

§4

1. Przedmiotem przedsiêbiorstwa Spó³ki jest: 1) produkcja i dystrybucja ciep³a (pary wodnej i gor¹cej wody) -PKD 40.30, 2) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody -PKD 41.00, 3) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej -PKD 40.10, ;

4) produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej -PKD 31.20, --

5) produkcja sprzêtu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana -PKD 31.62, ---

6) dzia³alnoœæ poligraficzna, gdzie indziej nie sklasyfikowana -PKD 22.22, 7) dzia³alnoœæ us³ugowa zwi¹zana z poligrafi¹ pozosta³a -PKD 22.25, 8) reprodukcja komputerowych noœników informacji -PKD 22.33, 9) produkcja p³yt, arkuszy, rur i ksztahek z tworzyw sztucznych -PKD 25.21, 10) produkcja z tworzyw sztucznych dla budownictwa -PKD 25.23, 11) produkcja rur ¿eliwnych -PKD 27.21, 12) produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili dr¹¿onych -PKD 27.22, 13) produkcja konstrukcji metalowych i ich czêœci -PKD 28.11, 14) produkcja grzejników i kot³ów centralnego ogrzewania PKD 28.22, 15) produkcja wytwornic pary, z wyj¹tkiem kot³ów do centralnego ogrzewania gor¹c¹

wod¹-PKD28.30, 16) obróbka metali i nak³adanie pow³ok na metale -PKD 28.51, 17) obróbki mechaniczna elementów metalowych -PKD 28.52, 18) produkcja wyrobów metalowych gotowych pozosta³ych, gdzie indziej nie sklasyfiko-

wana -PKD 28.75, 19) produkcja pomp i sprê¿arek -PKD 29.12, 20)produkc.ia kurków i zaworów -PKD 29.13, 21)produkcja urz¹dzeñ ch³odni¹zych i wentylacyjnych, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ przeznaczo-

nych dla gospodarstw domowych -PKD 29.23, 22) produkcja pozosta³ych maszyn i urz¹dzeñ ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie

sklasyfikowana -PKD 29.24, 23) produkcja komputerów i innych urz¹dzeñ do przetwarzania informacji -PKD 30.02,

24) produkcja instrumentów i przyrz¹dów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawi-

gacyjnych i innego przeznaczenia, z wyj¹tkiem sprzêtu do sterowania procesami prze-

mys³owymi -PKD 33.20, : 25) produkcja systemów do sterowania procesami przemys³owymi -PKD 33.30, 26) zagospodarowanie metalowych odpadów i z³omu -PKD 37.10, 27) zagospodarowanie niemetalowych odpadów i z³omu -PKD 37.20,

28) budownictwo ogólne i in¿ynieria l¹dowa -PKD 45.21, ~- -,-~ ~--_c...~ .~_c_--
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I 29) budowa obiektów in¿ynierii wodnej -PKD 45.24, ". 30) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych -PKD 45.25, \

1\'{~ 31) wykonywanie instalacji elektrycznych -PKD 45.31, " 32) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych -PKD 45.32, i

33)wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych -PKD ~

45.33, 34) wykonywanie pozosta³ych instalacji budowlanych -PKD 45.34, 35) wykonywanie pozosta³ych robót budowlanych wykoñczeniowych -PKD 45.45, 36) sprzeda¿ hurtowa drewna, materia³ów budowlanych i wyposa¿enia sanitarnego -PKD

51.53, 37) sprzeda¿ hurtowa artyku³ów metalowych oraz sprzêtu i dodatkowego wyposa¿enia hy-

draulicznego i grzejnego -PKD 51.54, 38) sprzeda¿ hurtowa odpadów i z³omu -PKD 51.57, 1- 39) pozosta³a sprzeda¿ hurtowa -PKD 51.70, l- 40) pozosta³a sprzeda¿ detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach -PKD 52.12, ---

41) restauracje i inne placówki gastronomiczne -PKD 55.30, -42) pozosta³y pasa¿erski transport l¹dowy -PKD 60.23, -43) towarowy transport drogowy -PKD 60.24, r

, -~

³ 44) transport ruroci¹gowy -PKD 60.30, l

j 45 ) P rze³adunek towarów -PKD 63.11 -, '

'/

i 46) magazynowanie i przechowywanie towarów -PKD 63.12, f:¹

³ ' 47) dzia³alnoœæ pozosta³ych agencji transportowych -PKD 63.40, -48) telekomunikacja -PKD 64.20, -³ 49) pozosta³e poœrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane -pKb 65.23, i

"'
i 50) wynajem nieruchomoœci na w³asny rachunek -PKD 70.20, T

-)

1- : 51) zarz¹dzanie nieruchomoœciami na zlecenie -PKD 70.32, 1

; "

1 52) wynajem pozosta³ych œrodków transportu l¹dowego -PKD 71.21,.- t, .
;. ,

-~ 53) doradztwo w zakresie sprzêtu komputerowego -PKD 72.10, 1- ;

-t. 54) dzia³alnoœæ w zakresie oprogramowania -PKD 72.20, '

-t 55

) P rzetwarzanie dan y ch -PKD 72.30 ~ '

i 56) pozosta³a dzia³alnoœæ zwi¹zana z informatyk¹ -PKD 72.60, ;e 

i 57) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych -PKD

³ 73.10, t 58) doradztwo w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i zarz¹dzania -PKD .t

-4 74.14, i

-59) dzia³alnoœæ zwi¹zana z zarz¹dzaniem holdingami -PKD 74.15, ~

.

60) badania i analizy techniczne -PKD 74.30, 1.

61) reklama -PKD 74.40, I62) sprz¹tanie i czyszczenie obiektów -PKD 74.70, 63) pozosta³a dzia³alnoœæ komercyjna -PKD 74.84, ~

i
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64) dzia³alnoœæ pomocnicza na rzecz administracji publicznej -PKD 75.14, 65) pozaszkolne formy kszta³cenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane -PKD 80.42, 66) gospodarka œciekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, us³ugi sanitarne i po-

krewne-PKD 90 00 .,

67) pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana -PKD 93.05. m. KAPITAL SPÓ£KI

§5

l. Kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosi 16.669.800. z³. (s³ownie: szesnaœcie milionów szeœæset

szeœæd.ziesi¹t dziewiêæ tysiêcy osiemset z³otych) i dzieli siê na 23.814 ( s³ownie: dwadzie-

œcia trzy tysi¹ce osiemset czternaœcie) udzia³ów o wartoœci 700 z³. ( s³ownie: siedemset

z³otych.) ka¿dy. 2. Wszystkie udzia³y w kapitale zak³adowym Spó³ki zosta³y objête przez Gminê Leszno.

3. Wszystkie udzia³y s¹ równe i niepodzielne. 4. Ka¿dy Wspólnik mo¿e posiadaæ wiêcej ni¿ jeden udzia³. 5. Udzia³y w kapitale zak³adowym mog¹ byæ pokrywane wk³adami pieniê¿nymi i niepie-

niê¿nymi 6. Na ka¿dy udzia³ przypada jeden g³os. 7. Zbycie udzia³ów w kapitale zak³adowym Spó³ki uzale¿nione jest od zezwolenia Zgroma-

dzenia Wspólników. Zezwolenia nie wymaga zbywanie udzia³ów przez Gminê Leszno.

8. Zbycie udzia³ów nastêpuje w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci. 9. Udzia³y Wspólników mog¹ byæ umarzane. 10. Udzia³y mog¹ byæ umarzane z czystego zysku Spó³ki lub poprzez obni¿enie kapita³u za-

k³adowego. Zasady i warunki dobrowolnego umarzania udzia³ów okreœla uchwa³a Zgro-

madzenia Wspólników. 11. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w ci¹gu dziesiêciu ( 10 ) lat o trzysta procent

(300%) w stosunku do dotychczasowego kapita³u zak³adowego nie stanowi zmiany Umo-

wySpó³ki 12. Kapita³ zak³adoW)' mo¿e byæ podwy¿szony na mocy uchwa³y Zgromadzenia Wspólni-

ków poprzez ustanowienie nowych udzia³ów lub podwy¿szenie wartoœci nominalnej do-

tychczasowych udzia³ów. 13. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego mo¿e nast¹piæ w formie pieniê¿nej lub w formie

aportu. Wk³ady wnoszone w formie aportu musz¹ byæ wolne od obci¹¿eñ i zobowi¹zañ

oraz nie mog¹ byæ przedmiotem zastawu. §6

I .Pracownikom zatrudnionym w przedsiêbiorstwie, o którym mowa w § I tego aktu, w dniu

wpisania Spó³ki do rejestru handlowego przys³uguje prawo do nabycia udzia³ów w kapita-

le zak³adowym Spó³ki na zasadach preferencyjnych, to jest za cenê obni¿on¹ o po³owê w

stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych, obywateli polskich, oferowanej w pierw-

szym dniu sprzeda¿y z zastrze¿eniem ust.2 i 3. ~ --~ ~,-
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iczba udzia³ów nabywanych na zasadach preferencyjnych nie mo¿e przekroczyæ liczby
anowi¹cej dwudziestu (20) procent ogólnej liczby udzia³ów w kapitale zak³adowym

po- ó³ki ~~ --czegó³owy tryb sprzeda¿y udzia³ów na zasadach preferencyjnych okreœli w drodze

-hwa³y Rada Nadzorcza Spó³ki. ,
;

IV. WLADZE SPÓ£KI

'"~ § 7
~ ~1:., .
,,~et !~~W³adzaIn1 spó³ki s¹: Zle- !i~Œ;c " .,

;,;;~' A ) Zgromadzerue W Spolnikow lSet "";Ci,,, '
~"
$~~ B) Rada Nadzorcza, :o?;;"

--.,1 C) Zarz¹d. ~ , ,~~;:A. ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW

-~::
~!J~c § 8
~³f;;:,- -~i~ Zgromadzenie Wspólników jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Spó³ki i obraduje jako zwyczajne lub :

.,,~ d ., .-c~",c;" na zwyczatne c:/. c :I .
:

na- ~2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu szeœciu miesiêcy po
:f up³ywie ka¿dego roku obrotowego. Jeœli Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zo- =
~;- stanie zwo³ane w tym okresie, to Zgromadzenie Wspólników zwo³uje Rada Nadzorcza..;:

*'-~
--]3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwo³uje Zarz¹d Spó³ki z w³asnej inicjatywy
z:a- " ; lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólnika lub Wspólników przedstawiaj¹- ;
ro- ~ cych co najmniej 1/10 kapita³u zak³adowego, z podaniem argumentów uzasadniaj¹cych ~

i potrzebê jego zwo³ania oraz treœci¹ ¿¹danego porz¹dku obrad. j
~'; j

~nt ~'~. Zwo³anie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub ~10- 
c!i Wspólników powinno nast¹piæ w ci¹gu dwóch tygodni od daty zg³oszenia wniosku. Je¿eli ³

--~TNadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie w tym terminie zwo³ane przez Za- J
.~'" ., ., .r~

ru- :;~,,;~:: rz¹d, to ZgromadzenIe Wspolrukow zwo³uje Rada Nadzorcza. f
c! ..- I'I"0- ,~' § 9i"',,",C'c,*""""'"' , " C

.liCI.. Zgromadzenie Wspólników mo¿e podejmowaæ uchwa³y jedynie w sprawach objêtych ;me 

"",","C dki b d . 239 K h, ~"%t" porz'³ em o ra , z zastrze¿eruem art. .s. :an ',1'

---1'f~2. Porz¹dek obrad ustala Zarz¹d Spó³ki lub Rada Nadzorcza w sytuacji okreœlonej w § 13 i,

~g; ust. 4. ..I~3. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiaj¹cy co najmniej 1/10 kapita³u zak³adowego

nu ir; mog¹ ¿¹daæ umieszczenia poszczególnych spraw na porz¹dku obrad najbli¿szego Zgro-
ta- :;~ madzenia Wspólników. ¯¹danie takie nale¿y z³o¿yæ Zarz¹dowi na piœmie najpóŸniej na
w ~ miesi¹c przed planowanym terminem Zgromadzenia. w- c~f:;':;

;:~... § 10
~~c!c
:~~i1.. Ka¿dy udzia³ daje prawo do jednego g³osu na Zgromadzeniu W spólników.

~~
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2. G³osowanie przez pe³nomocnika jest dopuszczalne. Pe³nomocnictWo powinno zostaæ 1

3. \1

§ 11

l. Zgromadzenie W spólników podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na liczbê reprezentowanych

nanimudzia³ów 2. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów oddanych, o

ile przepisy ustawy lub niniejsza umowa nie stanowi inaczej. Przez bezwzglêdn¹ wiêk-

szoœæ rozumie siê wiêksz¹ liczbê g³osów oddanych "za" od g³osów oddanych "przeciw" i

wstrzymuj¹cych siê ³¹cznie. § 12

G³osowanie jest jawne. Tajne g³osowanie zarz¹dza siê przy wyborach oraz nad wnioskami o

odwo³anie cz³onków w³adz lub likwidatorów Spó³ki, o poci¹gniêcie ich do odpowiedzialno-

œci, jak równie¿ w sprawach osobowych. Ponadto tajne g³osowanie zarz¹dza siê na wniosek

choæby jednego z obecnych, uprawnionych do g³osowania. § 13

l. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników nale¿y w szczególnoœci: l) decydowanie o rozwi¹zaniu Spó³ki lub przeniesieniu jej siedziby za granicê, 2) decydowanie o zbyciu i wydzier¿awieniu przedsiêbiorstWa lub jego zorganizowanej

czêœci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 3) kwitowanie w³adz Spó³ki z wykonania przez nie obowi¹zków, 4) okreœlanie liczby cz³onków Zarz¹du oraz okresu jego kadencji, 5) podejmówanie decyzji co do dalszego istnienia Spó³ki w razie wyst¹pienia strat bi-

lansowych oraz okreœlenie sposobu pokrycia strat, 6) podejmowanie uchwa³ o dop³atach oraz o zwrocie dop³at i jego warunkach, 7) podejmowanie uchwa³ o podziale zysku lub pokryciu strat, 8) podejmowanie uch\;1v'al w sprawie po³¹czenia spæl(;k, podzielenia, jal~ równie¿ ewe11

tualnego przekszta³cenia Spó³ki w spó³kê akcyjn¹, 9) podejmowanie uchwa³ w sprawie zbycia z wolnej rêki nieruchomoœci w okresie li-

kwidacji Spó³ki, 10) podejmowanie wszelkich postanowieñ dotycz¹cych roszczeñ o naprawienie szkody

wyrz¹dzonej przy zawi¹zaniu Spó³ki lub sprawowaniu zarz¹du albo nadzoru, 11) podwy¿szenie lub obni¿enie kapita³u zak³adowego Spó³ki, 12) powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków Rady Nadzorczej, 13) powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du, 14) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki oraz

sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy, ~--~

,",,"'
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zostaæ! 15) tworzenie i znoszenie funduszy celowych i kapita³ów rezerwowych, a tak¿e ustalanie

\ zasad ich wykorzystania, .dzeniu, 16) uchwalanie planów strategicznych Spó³ki, 17) ustalanie wynagrodzenia cz³onków Rady Nadzorczej, 1

,

18) ustalanie zasad wynagradzania cz³onków Zarz¹du, i~~~~~ 

19) zatwierdzanie bilansu otwarcia likwidacji w przypadku rozwi¹zania i likwidacji :

Spó³ki, ych, o
20) o d o l . R d dz o.. .

wiêk- zatWler ZanIe regu affi1nu a y Na orczej l jego zffi1an, o "0

21) o
S ó³kiCIW l zffi1ana umowy p , 22) zawieranie umów o pracê z cz³onkami Zarz¹du, 23) wyra¿anie zgody na inwestycje oraz nabycie i zbycie przez Spó³kê nieruchomoœci oami 

o wartoœci powy¿ej 1/3 Gednej trzeciej) kapita³u zak³adowego. ~~~~k 2. Zgromadzenie Wspólników mo¿e tak¿e podejmowaæ uchwa³y w innych sprawach zg³a-

szanych przez Zarz¹d lub Radê Nadzorcz¹. A NADZORCZA .

§ 14 ~

.cI. Rada Nadzorcza sk³ada siê z 6 (szeœciu) cz³onków. Nanej

--;;2. Dwie trzecie (2/3) cz³onków Rady Nadzorczej wyznacza Gmina Leszno, natomiast jedna

trzeci¹ (1/3) wybieraj¹ pracownicy Spó³ki. 3. Cz³onkowie Rady Nadzorczej mog¹ byæ odwo³ani w ka¿dej chwili przez Zgromadzenie---Wspólników. 

Na ich miejsce, do koñca kadencji wybiera siê nowych cz³onków. Powziê-

t bi- cie uchwa³y o odwo³aniu cz³onków Rady Nadzorczej wymaga wiêkszoœci 213 (dwóch

.--trzecich) g³osów oddanych. ---4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 ( dwa) lata. Mandaty cz³onków Rady Nadzorczej wy-

gasaj¹ z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj¹cego sprawozdanie :fin anso----we 

za ostatni rok pe³nienia ich funkcji. \ven -§ 15 i

o l o Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej, jego Za-le 

1-.--stêpcê 

oraz Sekretarza Rady. d Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej zwo³uje posiedzenia i przewodniczy im. Przewodnicz¹-co 

y cy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwo³uje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo

---wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodnicz¹cego. --Rada Nadzorcza mo¿e w ka¿dej chwili odwo³aæ Przewodnicz¹cego i jego Zastêpcê z ich

---funkcji. --§16oraz 

l. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj¹ siê w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz

---nakwarta³ -~-; I
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2. Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej lub jego Zastêpca ma obowi¹zek zwo³aæ posiedzenie

Rady tak¿e na pisemny wniosek Zarz¹du Spó³ki lub co najmniej 2/3 cz³onków Rady. Po-

siedzenie powinno odbyæ siê w ci¹gu dwóch tygodni od chwili z³o¿enia wniosku. § 17

l. Rada Nadzorcza mo¿e podejmowaæ uchwa³y, kiedy zosta³a prawid³owo zwo³ana i w jej

posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3 (trzech) cz³onków Rady Nadzorczej. 2. Uchwa³y Rady Nadzorczej zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. 3. Ka¿demu z cz³onków Rady Nadzorczej przypada jeden g³os. 4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, okreœlaj¹cy szczegó³owo tryb jej postêpowania,

po czym przedstawia go do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. § 18

l. Rada Nadzorcza sprawuje sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹ Spó³ki. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale¿y w szczególnoœci: 1) bie¿¹ce zapoznawanie siê z wynikami kontroli dokonywanych przez instytucje ze-

wnêtrzne oraz wnioskowanie do Zgromadzenia W spólników oraz Zarz¹du w sprawie

realizacji zaleceñ pokontrolnych, 2) delegowanie cz³onka lub cz³onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania

czynnoœci cz³onków Zarz¹du nie mog¹cych sprawowaæ swoich czynnoœci, przy czym

na czas delegacji zawieszeniu ulegaj¹ prawa cz³onka Rady Nadzorczej, 3) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spó³kê zadañ planowych, 4) kontrola sposobu realizacji przez Zarz¹d uchwa³ i wniosków Zgromadzenia Wspólni-

ków ,

5) ocena sprawozdañ Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki oraz sprawozdañ finansowych Spó³-

ki, w zakresie ich zgodnoœci z ksiêgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

6) ocena wniosków Zarz¹du co do podzia³u zysków lub pokrycia strat, 7) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zleconych przez Zgromadzenie W spólni-

ków ,

8) podejmo\\'anic uchwa³ w sprawie zawieszenia z wa¿nych powodów 'vV '~'v'YkonJ'Waniu

funkcji cz³onka Zarz¹du lub ca³ego Zarz¹du oraz wnoszenie o rozstrzygniêcie sprawy

uchwa³¹ wspólników w terminie miesi¹ca od dnia zg³oszenia wniosku, 9) prawo przegl¹dania ka¿dego dzia³u czynnoœci Spó³ki, ¿¹dania od Zarz¹du Spó³ki

sprawozdañ i wyjaœnieñ, dokonywania rewizji maj¹tku, a tak¿e sprawdzania ksi¹g i

dokumentów ,

10) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarz¹du i wszystkich spraw przedk³adanych

przez Zarz¹d Zgromadzeniu Wspólników, 11) rozpatrywanie i zatwierdzanie opracowanych przez Zarz¹d planów rocznych i strate-

gicznych Spó³ki, 12) sk³adanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyni-

ków prac, o których mowa w pkt. 5) i 9), ~~-~~~~
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)3) przyznawanie nagród cz³onkom Zarz¹du oraz dodatkowych wyp³at zgodnie z obowi¹-'0- 
ic .

,i: ZUj¹cymI prZepISamI w t ym zakresIe ,-

14) wnioskowanie do Zarz¹du i Zgromadzenia Wspólników w ka¿dej sprawie, w której

:. Rada Nadzorcza uzna to za stosowne. ej 15) wybó: bieg³ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego J

:f~,~: Spó³ki, '

'j"f~~16) zatwierdzanie regulaminu Zarz¹du Spó³ki ;~F\ '

~~i~~ 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spó³ki. ~:- 'I § 19

'Cz³onkowie Rady Nadzorczej wykonuj¹ swoje prawa i obowi¹zki osobiœcie. ~ ~ ~ !i:tp. ZARZ¥De 

ze- ;r;;
,'?': §20.,"",'aWle 

!f!t[f~
,i:t;l. Zarz¹d sk³ada siê z trzech cz³onków powo³ywanych na czas nieokreœlony, w tym Prezesa i

c,! d ' h W ., .; woc Ice
p rezesow.rama-~:c

0.'"
c

:zym -~f2. Cz³onkowie Zarz¹du mog¹ byæ w ka¿dej chwili odwo³ani z wa¿nych powodów uchwa³¹
c Z d . W ' !nik'

--~i!: groma zema spo ow. --,3. Cz³onkowie Zarz¹du mog¹ byæ wybierani spoœród Wspólników albo spoza ich grona. ---:)lni- 

_~4. Ka¿dy z cz³onków Zarz¹du lub ca³y Zarz¹d mo¿e byæ z wa¿nych powodów zawieszony w

wykonywaniu swych funkcji uchwa³¹ Rady Nadzorczej. W takim przypadku Rada Nad-

pó³- zorcza wystêpuje o zwo³anie Zgromadzenia W spólników w celu rozpatrzenia dalszego

wykonywania funkcji przez zawieszonego cz³onka Zarz¹du i deleguje swojego cz³onka lub

cz³onków Rady do czasowego wykonywania funkcji zawieszonego cz³onka lub cz³onków

--Zarz¹du. >lni- 5. Cz³onek Zarz¹du nie mo¿e bez zgody Spó³ki zajmowaæ siê interesami konkurencyjnymi

ani te¿ uczestniczyæ w spó³ce konkurencyjnej jako wspólnik spó³ki cywilnej, spó³ki oso-lniU 

bowej lub .iako cz³onek organu spó³ki kapita³owej b¹dŸ uczestniczyæ w innej konkurencyi-

iwy nej osobie prawnej jako cz³onek organu. Zakaz ten obejmuje tak¿e udzia³ w konkurencyj-

--nej spó³ce kapita³owej w przypadku posiadania przez cz³onka zarz¹du co najmniej 10%

udzia³ów lub akcji tej spó³ki albo prawa do powo³ania co najmniej jednego cz³onka zarz¹-

:)³ki duo '- ~ ~ § 21ych 

31. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej oraz kieruje

--bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Spó³ki i reprezentuje j¹ na zewn¹trz. Lte- 2. Wszelkie sprawy zwi¹zane z prowadzeniem Spó³ki nie zastrze¿one ustaw¹ albo niniejsz¹

umow¹ do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej nale¿¹ do zakre-

.su dzia³ania Zarz¹du.
'D1- 3. Szczegó³owy tryb dzia³ania Zarz¹du okreœla Regulamin Zarz¹du. Regulamin uchwala

.Zarz¹d, a zatwierdza Rada Nadzorcza. ---~~-~ "



4. Podjêcia uchwa³y przez Zarz¹d ~agaj¹ sprawy przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹- ol.

du, a w szczególnoœci uchwalenie regulaminu organizacyjnego przedsiêbiorstwa Spó³ki, I~.

zaci¹ganie kredytów, a tak¿e zbywanie i nabywanie maj¹tku trwa³ego o wartoœci przekra- 1

\czaj¹cej 20 % kapita³u zak³adowego Spó³ki. ---:- \

Zaci¹ganie kredytów a tak¿e zbywanie i nabywanie maj¹tku trwa³ego o wartoœci powy¿ej

20% kapita³u zak³adowego Spó³ki ~aga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólni-

ków l. Do reprezentowania Spó³ki i sk³adania oœwiadczeñ woli w zakresie praw i obowi¹zków

maj¹tkowych i niemaj¹tkowych Spó³ki, których wartoœæ nie przekracza l % kapita³u za-

k³adowego uprawniony jest ka¿dy cz³onek Zarz¹du lub prokurent samodzielnie, a przy

przekraczaj¹cych t¹ kwotê -~agane jest wspó³dzia³anie dwóch cz³onków Zarz¹du al-

bo jednego cz³onka Zarz¹du ³¹cznie z prokurentem. 2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich cz³onków Zarz¹du. § 23

Regulamin Zarz¹du mo¿e zastrzec okreœlone zagadnienia do wy³¹cznej kompetencji jednego

cz³onka Zarz¹du. §24

Umowê o pracê lub inn¹ umowê o pe³nienie funkcji zarz¹dczych z cz³onkami Zarz¹du Spó³ki,

na zasadach okreœlonych w uchwa³ach Zgromadzenie Wspólników zawiera w imieniu Spó³ki

osoba wyznaczona przez Zgromadzenie Wspólników. W tym samym trybie dokonuje siê in-

nych czynnoœci zwi¹zanych ze stosunkiem pracy cz³onków Zarz¹du. V. GOSPODARKA SPÓ£KI

§ 25

Organizacjê przedsiêbiorstwa SpO³ki okreœla regulamin organizacyjny ustalony przez Zarz¹d

Spó³ki §26

l. Spólka prowadzi racl1ullkowoœæ zgodlue z zasadailU okt.eœlonynu w obowi¹zuj¹cych

przepisach prawa. ~ 2. Rok obrotowy Spó³ki pokrywa siê z rokiem kalendarzo~. Pierwszy rok obrotowy

koñczy siê w dniu 31 grudnia 1993 r. § 27

1. Zarz¹d Spó³ki jest zobowi¹zany w ci¹gu czterech miesiêcy od zakoñczenia roku obroto-

wego sporz¹dziæ i przed³o¿yæ Radzie Nadzorczej oraz udostêpniæ Wspólnikom zweryfi-

kowane sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacjê dodatkow¹) oraz

pisemne sprawozdanie z dzia³alnoœci Spó³ki w tym okresie. 2. Dokumenty okreœlone w ust. 2 powinny byæ podpisane przez wszystkich cz³onków Za-

rz¹du oraz osobê, której powierzono prowadzenie ksi¹g rachunkowych. -~~c~--~o~~ ~ ~~ .
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zarz¹- .o-. § 28Spó³ki,Só³kto o .Lekra- ! p a worzy nastêpuj¹ce kapIta³y I fundusze: l)kapita³ zak³adowy, )wy¿ej )kapita³ zapasowy, ;pólni-)fudn usz rezerwowy, -)fundusz œwiadczeñ socjalnych. ,~L. ' pó³ka mo¿e tworzyæ i znosiæ uchwa³¹ Zgromadzenia W spólników inne fundusze. lL1\.OW
hl za- § 29przy ozporz¹dzanie czystym zyskiem nale¿y do Zgromadzenia Wspólników i wymaga podjê-fu aI- °a uchwa³y. ---zysty zysk Spó³ki mo¿e byæ przeznaczony w szczególnoœci na: odpisy na kapita³ zapasowy, odpisy na zasilenie kapita³ów i funduszy tworzonych w Spó³ce, go o'mwestycje, dywidendy dla W spólników, ó³ki inne cele okreœlone uchwa³¹ Zgromadzenia W spólników. ,)ó³ki przypadku przeznaczenia czêœci czystego zysku na dywidendê, wyp³ata dywidendy~ in- spólnikom nastêpuje wed³ug zasad i w terminie okreœlonych uchwa³¹ Zgromadzenia
-spólnikówo I VI. ROZWI¥ZANIE I LIKWmACJA SPÓLKI

~c §30".³ )0 Rozwi¹zanie Spó³ki nastêpuje na podstawie uchwa³y Zgromadzenia Wspólników podjêtejI" wiêkszoœci¹ 3/4 (trzech czwartych) g³osów lub w innych przypadkach, przewidzianych w:: ~~~~~ ~~ --;. -znacza Zgromadzenie W spólników spoza grona W spólników i cz³onków Zarz¹du. § 31Podzia³ maj¹tku Spó³ki, po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli Spó³ki, bêdzie do-,konany miêdzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udzia³ów. "0-fi- vll. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
'az § 32Og³oszenia Spó³ki wymagane przepisami prawa zamieszczane bêd¹ w Monitorze S¹dowyro i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B. ...""",, Oc .,. ;' l
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i
i 2. Pozosta³e og³oszenia bêd¹ og³aszane w publik~torach wskazanych przez Zarz¹d Spó³ki.

§33

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejsz¹ Umow¹ stosuje siê przepisy Kodek-

su spó³ek handlowych oraz inne w³aœciwe przepisy prawa. : Za przyjêciem uchwa³y oddano dwadzieœcia trzy tysi¹ce osiemset czternaœcie (23.814).
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