Statut spółki komandytowo-akcyjnej
zawarty w dniu 01.08.2010 we Wrocławiu pomiędzy:
1/ a/ Niną Kalinowską, zamieszkałą w Krakowie, ul. Świętojańska 34/2a,
legitymującą się dowodem osobistym nr: APO 983045,
b/ Marcelem Nowodworskim, zamieszkałym w Oławie, ul. Wrocławska 8/5,
legitymującym się dowodem osobistym nr: ARW 830295,
zwanymi dalej Komplementariuszami,
i
2/ „PAT-Szach” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Samotniej 4, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 4956205, reprezentowaną przez – Aleksandra
Jarocińskiego jako pełnomocnika Spółki,
zwaną dalej Akcjonariuszem,
łącznie zwanymi dalej Wspólnikami.

§1
Wspólnicy zgodnie oświadczają, że zawiązują Spółkę komandytowo-akcyjną.
§2
Spółka komandytowo-akcyjna będzie prowadziła swoją działalność pod firmą „Kalinowska
Nowodworski spółka komandytowo-akcyjna”. Spółka może używać w obrocie skrótu
„Kalinowska Nowodworski S.K.A.”.
§3
Siedzibą Spółki jest Wrocław, ul. Karkonowska 7/4.
§4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§5
Przedmiot działalności Spółki obejmuje (zgodnie z PKD):

a/ 43.31.Z – Tynkowanie,
b/ 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
c/ 43.33.Z – Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.
§6
1. Komplementariusz Nina Kalinowska wnosi tytułem wkładu pieniężnego 50.000 zł
(pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Komplementariusz Marcel Nowodworski wnosi tytułem wkładu pieniężnego 40.000 zł
(czterdzieści tysięcy złotych).
§7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) i dzieli
się na 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych i na okaziciela Serii A od 1 do 20.000 o
równej wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. Akcje zostały objęte
przez Wspólników Spółki i zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zgłoszeniem
wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
§8
Akcje w kapitale zakładowym Spółki obejmują:
a/ Komplementariusz Nina Kalinowska w zamian za wkład pieniężny w postaci: 50.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b/ Komplementariusz Marcel Nowodworski w zamian za wkład pieniężny w postaci:
40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
c/ Akcjonariusz „PAT-Szach” Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w postaci:
110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
§9
Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
§10
Akcje nie mogą być umarzane.

§11
Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
bezwzględną większością głosów.
§12
1.

Prawo reprezentowania Spółki przysługuje Komplementariuszom.

2.

Każdy z Komplementariuszy ma prawo samodzielnego reprezentowania Spółki.

3.

Akcjonariusze mogą reprezentować Spółkę jedynie w charakterze pełnomocników.
§13

1. Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane na wniosek Akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego.
5. Każda akcja objęta lub nabyta przez Akcjonariusza bądź Komplementariusza daje prawo do
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a/ podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat,
b/ podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
c/ połączenie i przekształcenie Spółki,
d/ zmiana statutu Spółki,
e/ rozwiązanie Spółki.
§14
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§15
Rozwiązanie Spółki powodują:
a/ uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
b/ ogłoszenie upadłości Spółki,

c/ śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego Komplementariusza,
d/ inne przyczyny przewidziane prawem.
§16
Likwidacja Spółki jest prowadzona przez Komplementariuszy mających prawo prowadzenia
spraw Spółki.
§17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Spółek Handlowych.
§18
Wszelkie koszty związane z niniejszym Statutem ponoszą Wspólnicy Spółki w częściach
równych.
§19
Wypisy niniejszego Statutu mogą być wydawane Wspólnikom Spółki oraz Spółce w dowolnej
liczbie egzemplarzy.
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany:

………………………….
Komplementariusz
………………………….
Komplementariusz
………………………….
za Akcjonariusza

