UMOWA

sPor,KI z OGRANICZON.{ ODPOWIEDZIALNOSCIA
WARMINSKO-MAZURSKI FUNDUSZ
,,POR4CZENIA KREDYTOWE"
(TEKST JEDNOLTTY Z 19.06.2020R.)

19.12.2003r.

-

Kancelaria Notarialna w Olsztynie

Notariusz Maria Sm6lska . Rep. A nr 13916 I 2003- Umowa spolki z

-

ograniczonq odpowiedzialno6ciq.
26.04.2004r. - Kancelaria Notarialna w
umowy sp6lki w S 4, S 5, S 6, S 13, S 38.
24.05.2004r.

-

Nidzicy- Notariusz Danuta Raduszewska - Rep. A m214112004 -

Kancelaria Notarialna w Olsztynie

-

Notariusz Maria Sm6lska - Rep. A nr 8399/2004

-

Zmiana

Zmiana umowy

sp6lkiwS5,S7,S13.

- Kancelaria Notarialna w Nidzicy
umowysp6tki w$5.
10.09.2004r.

-

25.02.2005r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie
sp6lki w S 5,6,7,8,1 6,1 7,18,19,20,22,23,25.

-

Rep. A nr 471012004

nr

.

Zmiana

-

Notariusz Ryszard Duda

-

-

Notariusz Ryszard Duda

-

Rep. A

nr

1747 12005 - Zmiana umowy

Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Ryszard Duda
ust. 1, g 17 ust. 1,2 i 3, S 18 ust. 1, g 20 ust. 5.

-

Rep. A

nr

3814 /2005 - Zmiana umowy

04.06.2007r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Ryszard Duda
w g 31, g 34 ust4, g 35 ust. 3 ust 4, g 36 usr.2.

-

Rep. A

nr

4tr;Og l2OO7

18.05.2005r.

-

Kancelaria Notarialna w Dzialdowie

sp6lkiw $7 pkts, $8 pkt 1 i 2,S
01.09.2005r.

sp6lki

.

Notariusz Danuta Raduszewska

w

$4

16

Rep. A

664 12005 - Zmiana umowy

pkt2 ppkt 1,2,3i4, g 16 pkt 1,2i3.

-

- Zmiana umowy

sp6lki

11.04.2008r.

-

Kancelaria Notarialnaw Dzialdowie- Notariusz Ryszard Duda

-

Rep. A

-

Rep. A

nr

22131200E-Zmiana umowy

sp6lkiw $4ust. 1,g5ust. 1iust.4,g1Eust.2iust.3,g20ust.4,g22usr.2pkt1,pkt 2ipkt10.
06.1 1 .2009r.

-

Kancelaria Notarialna w Dzialdowie

sp6lkiw $4ust.2.

-

Notariusz Ryszard Duda

nr

701 0/2009

- Zmiana umowy

25'1'1.2013r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Grzegorz Flis - Rep. Anr 4/74120'13
sp6lki w $ 20 ust. 5 i ust. 7, g 22 ust. 2 pkt2,pkt 3, pkt 12 i pkt'lS, orazg 24 ust. 3.

-

Zmiana umowy

23.04.2014r, - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie
sp6lki w $ 20 ust. 5.

-

nr

Notariusz Grzegorz Flis

-

Rep. A

1717t2014

-

Zmiana umowy

26.04.20'17r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Grzegorz Flis
sp6lki w $ 16 ust. 2, g 22 ust. 2 pkt 5, pkt 6, pkr 19, S 23 oraz g 29.

-

Rep. A nr 2205t2017

-

Zmiana umowy

1E.06'2019r. -KancelariaNotarialnawDzialdowie

-

NotariuszGrzegorzFlis

-

Rep.Anr4195/2019-Zmianaumowy

sp6lki w $ 20 ust. 5 oraz g 25 ust. 3.
19.06.2020r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Grzegorz Flis - Rep. A nr 4032J2020 - Zmiana umowy
sp6lkiw$14ust.3,$16ust.2pkt24,pkt25,pkt26,pkt27ipkt2S,SlSust.1,g19ust.2,g22ust.2pkt20,pkt21,

pkt22, pkt23 i pkt24, S23, g25ust.4, g28a i S28b,935 ust.1 i ust.2orazg36 ust.4.

I. Postanowienia og6lne

sl.

l.

Stawaj4cy, reprezentuj4c zalo?ycieli, zwanych dalej ,,Wsp6lnikami" oSwiadczajq,2e w

celu

prowadzenia wsp6lnej dzialalnoSci zawi4zuj4 sp6lkg

z

ograniczon4

odpowiedzialnoSci4, zwanE dalej,,Sp6lk4".

2.

Firma Sp6lki brzmi: Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp6lka z
ograniczon4 odpowiedzialnoSci4.

3.

Sp6lka mo2e poslugiwa6 sig nazw4 skr6con4: Warmirisko-Mazurski

Fundusz

,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

s2.
Siedzib4 Sp6lki jest miasto Dzialdowo.

$3.

1.

Sp6lka dzialana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oruzpoza jej granicami.

2.

Czas trwania Sp6lki jest nieograniczony.

3.

Sp6lka moze tworzy(

i

prowadzif oddzialy, zaklady, filie, przedstawicielstwa, a takae

uczestniczyd w innych sp6lkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za grantc1 zgodnie
z obowipuj4cymi przepisami prawa.

II. Cel i przedmiot dzialalnoSci Sp6lki
s4.

1.

Celem dzialania Sp6lki jest realizacja zadah publicznych w zakresie przeciwdzialania

i

aktywizacji rynku pracy oraz wspierania dzialalnoSci gospodarczej ze
szczeg6Inym uwzglgdnieniem inwestycji proekologicznych przez wspieranie rozwoju

bezrobociu

mikro, malych

i

na terenie wojew6dztwa warmiriskomazurskiego, poprzez ulatwianie im dostgpu do finansowania dluZnego w drodze
Srednich przedsigbiorstw

udzielania porgczeri na zabezpieczenie zaciEganych przez nich umownych zobowi1zafr
cywilnoprawnych.

2.

Przedmiotem dzialalnoSci Sp6lki zgodnie z Polsk4 Klasyfikacj4 DzialalnoSci jest:

l)

63.99.2

-

Pozostala dzialalnoSd uslugowa

w

zakresie informacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana,

2)

64.99.2

-

Pozostala finansowa dzialalno56 uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

z Wl1czeniem ubezpi eczeh i
3) 66.19.2

-

fu

ndusz6w emerytalnych,

Pozostala dzialalnoSi wspomagaj4ca uslugi finansowe,

z

wylqczeniem

ubezpieczerl i fundusz6w emerytalnych,

- Wynajem i zarz1dzanie nieruchomoSciami wlasnymi lub dzierlawionymi,
70.22.2 - Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej i

4) 68.20.2
s)

zarz4dzania,

- Dzialalnoi(, zwiqzana z organizacj4 targ6w, wystaw i kongres6w,
82.99.2 - Pozostala dzialalnoSi wspomagaj4ca prowadzenie dzialalnoSci

6) 82.30.2
7)

go

8) 85.59.B

-

spodarcz ej, gdzie i ndziej niesklasyfi kowana,

Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

III. Kapital zakladowy Sp6lki
$s.

l.

Kapital zakladowy Sp6lki wynosi 6.880.000,00 zl. (slownie: szeSi milion6w osiemset
osiemdziesi4t tysigcy zlotych) i dzieli sig na 688 (slownie: szeSdset osiemdziesi4t osiem)

r6wnych

i

niepodzielnych udzial6w po 10.000,00 zl (slownie: dziesigi tysigcy zlotych)

kahdy.

2.

Kazdy Wsp6lnik moZe mied wigcej ni2 jeden udzial

a
J.

Udzialy mogq byd pokrywane got6wkq oraz wkladami niepienigznymi (aportami).

4.

Wsp6lnicy obejmuj4 udzialy i pokrywaj4 je w nastgpujEcy spos6b:

l)

Wojew6dztwo Warmirisko-Mazurskie obejmuje 50 (slownie: pig6dziesi4t) udzial6w

po 10.000 zl (slownie: dziesigi tysigcy zlotych) kaldy, o lqcznej wartoSci 500.000 zl
(slownie: pigiset tysigcy zlotych) i wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem
got6wkowym;

2)

Gmina Miasto Elbl4g obejmuje 5 (slownie: pi96) udzial6w po 10.000 zl (slownie:

dziesigi tysigcy zlotych) kaldy, o l4cznej wartoSci 50.000 zl (slownie: pigidziesi4t
tysigcy ztotych) i wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem got6wkowym;

3)

5 (slownie: pig6) udzial6w po 10.000 zl (slownie:
dziesigi tysigcy zlotych) kahdy, o l4cznej warto5ci 50.000 zl (slownie: pigidziesi4t
Powiat Dzialdowski obejmuje

tysigcy zlotych) i wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem got6wkowym;

4)

Dzialdowska Agencja Rozwoju S.A. obejmuje

322

(slownie: trzysta dwadzieScia

dwa) udzialy po 10.000 zl (slownie: dziesigi tysigcy zlotych) kahdy,

o

l,4cznej

wartoSci 3.220.000 zl (slownie: trzy miliony dwieScie dwadzieScia tysigcy zlotych) i

wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem got6wkowym;

5)

Powiat Elcki obejmuje

5

(slownie: piEd ) udzial6w po 10.000 zl (slownie: dziesigi

tysigcy zlotych) kahdy, o l4cznej warto3ci 50.000

zl (slownie: pigidziesi4t

tysigcy

zlotych) i wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem got6wkowym;

6)

2

) udzialy po 10.000 zl (slownie: dziesigi
tysigcy zlotych) kaldy, o lqcznej wartoSci 20.000 zl (slownie: dwadzieScia tysigcy
Powiat Gizycki obejmuje

(slownie: dwa

z\otych) i wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem got6wkowym;

7)

Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska

i

Gospodarki Wodnej

w Olsztynie

obejmuje 50 (slownie: pigidziesiqt) udzial6w po 10.000 zl (slownie: dziesigd tysigcy

zlotych) kahdy, o l4cznej wartoSci 500.000 zl (slownie: pigiset tysigcy zlotych) i
wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem got6wkowym;
Gospodarstwa Krajowego

w

Warszawie obejmuje 249 (slownie: dwieScie

czterdzieici dziewigi) udzial6w

po

10.000

8) Bank

kaLdy,

o

l4cznej wartoSci 2.490.000

dziewiEcdziesi4t tysigcy zlotych)

zl

zl

(slownie: dziesigi tysigcy zlotych)

(slownie: dwa miliony czterysta

i wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem

got6wkowym.

5.

Udzialy Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego s4 udzialami uprzywilejowanymi.
Na j eden udzial przypadajq dwa glosy na Zgr omadzeniu Wsp6lnik6w.

6'

Udzialy Dzialdowskiej Agencji Rozwoju S.A. s4 udzialami uprzywilejowanymi.
Na jeden udzial przypadaj1 dwa glosy naZgromadzeniu Wsp6lnik6w.

7.

W przypadku pozostalych udzial6w na kazdy przysluguje prawo do jednego glosu na
Z gromadzeniu

Wsp6lnik6w.

$6.

l.

PodwyZszenie kapitalu zakladowego Sp6lki
dwadzieScia

do wysokoSci 125.000.000,00 zl

(sto

pigi milion6w zlotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., nie stanowi

zmiany umowy Sp6lki.

2.

Kapital zakladowy Sp6tki moze by6 podwy2szony lub obnizony na mocy uchwaly
Zgromadzenia Wsp6lnik6w.

3.

Podwyzszenie kapitalu zakladowego nastgpuje przez ustanowienie nowych udzial6w lub
podwyZszenie wartoSc i nominalnej udzial6w istniej 4cych.

,1'
a-"

4.

o

Uchwalg

podwyZszeniu kapitalu zakladowego Sp6lki Zgromadzenie Wsp6lnik6w

podejmuje wigkszoSci q 213 glos6w.

$7.

l.

Udzial Wsp6lnika w Sp6lce mo2e by6 umorzony za jego zgodq w drodze nabycia udzialu
przez Sp6lkg (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).

2.

Umorzenie udzialu Wsp6lnika bez jego zgody jest dopuszczalne wyl4cznie w przypadku
prowadzenia przez Wsp6lnika dzialalno6ci na szkodg Sp6lki.

1

J.

W razie zaistnienia przeslanki wskazanej w ust. 2, Zarzqd Sp6lki podejmuje

uchwalg

stwierdzaj4c4 zaistnienie tej okolicznoSci oraz zwoluje Zgromadzenie Wsp6lnik6w w
celu podjgcia uchwaly o umorzeniu udzialu. Zgromadzenie Wsp6lnik6w winno sig odbyi

w terminie jednego miesi4ca od daty podjgcia uchwaly przez Zarz4d.
4.

Umorzenie udzialu wymaga uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w podjgtej bezwzglgdn4
wigkszoSci4 glos6w. Uchwala

o umorzeniu udzialu okresla podstawg umorzenia

wysokoSi wynagrodzenia przysluguj4cego Wsp6lnikowi,

aw

oraz

przypadku umorzenia

przymusowego powinn a zawierac uzasadnienie.
5.

Za umorzony udzial Wsp6lnikowi przysluguje wynagrodzenie w wysokoSci nie niaszej
od wartoSci przypadaj4cych na ten udzial aktyw6w netto wykazanych w sprawozdaniu
finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotg przeznaczon4 do podzialu
migdzy Wsp6lnik6w.

s8.
l.

Wsp6lnicy mog4 zostai zobowi4zani do dokonania w kaZdym roku obrotowym doplat w

wysokoSci

nie

przekraczajqcej jednej dziesi4tej wartoSci posiadanych przez nich

udzial6w.
2.

WysokoSi

i

terminy wnoszenia doplat okresla Zgromadzenie Wsp6lnik6w w drodze

uchwaly. Uchwala

o

wysoko5ci

i

terminach wnoszenia doplat wymaga zwyklej

wigkszoSci glos6w.
J.

Nie wymaga zgody Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzib4 w Warszawie pozyskanie

Srodk6w

ze 2rodel zewngtrznych

stanowi4cych dokapitalizowanie wyodrgbnionego

ksiggowo kapitalu Sp6lki, z kt6rego udzielane bgd4 porgczenia kredyt6w i po2yczek.

$e.

l.

Zbycie lub zastawienie udzialu wymaga formy pisemnej
poSwiadczonymi pod rygorem niewa2noSci.

z

podpisami notarialnie

2.

Zbycie lub zastawienie udzialu wymaga zgody Sp6tki wyraZonej w formie uchwaly
Zgromadzenia Wsp6lnik6w.

3.

Wsp6lnik, kt6ry zamierza zbyc lub zastawii swoje udzialy

w

caloSci lub

w

czgsci,

powinien sw6j zamiar zglosii Zarz4dowi, kt6ry zobowi1zany jest zwola(, Zgromadzenie
Wsp6lnik6w w terminie jednego miesi4ca od otrzymania zawiadomienia. W zgloszeniu
zamiaru zbycia udzialu lub udzial6w Wsp6lnik wskazuje iloSi zbywanych udzial6w,
nabywcg oraz ceng nabycia.

4.

Zgromadzenie Wsp6lnik6w w uchwale zezwalajqcej na zbycie udzial6w moze wskazai

innego nabywcg, kt6ry nabgdzie udzial lub udzialy za ceng obliczon4 na podstawie

bilansu Sp6lki sporz4dzonego na koniec roku obrotowego poprzedzaj4cego zbycie
udzial6w.

IV. Wladze Sp6lki
$ 10.
Organami Sp6lki s4:

l)

Zgromadzenie Wsp6lnik6w;

2) Rada Nadzorcza:
3)

Zarzryd.

Zgr omadzenie Wsp 6lnik6w
$ 11.

1. Zgromadzenie Wsp6lnik6w obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwoltje Zarz4d Sp6lki w ci4gu szesciu miesigcy
po uplywie roku obrotowego.

3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwoluje Zarz4d Sp6tki z inicjatywy wlasnej,
Rady Nadzorczej albo Wsp6lnika lub Wsp6lnik6w reprezentuj4cych co najmniej jedn4
dziesi4t4 kapitalu zakladowego. Wniosek w tej sprawie nalezy zloZy( na miesi4c przed
proponowanym termin em Zgromadzenia.

4.

Zwolanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w powinno nast4pii w ci4gu dw6ch
tygodni od dnia zgloszenia Z1dania.

5.

Zarz4d zobowiqzany jest niezwlocznie zwolai Zgromadzenie Wsp6lnik6w

w celu

powzigcia uchwaly dotyczqcej dalszego istnienia Sp6lki, jezeli bilans sporz4dzony przez

Zarzqd wykaZe stratg przewyLszajqc4 sumg kapital|w zapasowego i rezerwowego oraz
polowg kapitalu zakladowego.

6.

Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwoluje sig listami poleconymi lub poczt4 kuriersk4 za

pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem
Z

gr omadzeni a

Wsp6lnik6w.
$ 12.

l.

Zgromadzenie Wsp6lnik6w moze podejmowai uchwaly jedynie

porz4dkiem obrad, chyba 2e

na

w sprawach objgtych

Zgromadzeniu reprezentowany

jest caly

kapital

zakladowy, a nikt nie zglosi sprzeciwu, co do podjgcia uchwaly. Wniosek o zwolanie
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w oraz wnioski o charakterze porz4dkowym
mogq

2.

byt

zawsze uchwalane, chociaZby nie byly umieszczone w porz4dku obrad.

Porz4dek obrad ustala Zarz4d Sp6lki

i

zawiadamia

o nim

zwolujEc Zgromadzenie

Wsp6lnik6w.

s 13.
Zgromadzenie Wsp6lnik6w odbywai sig moze w Dzialdowie, Olsztynie lub Elbl4gu.

$ 14.

l.

Uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w zapadajE bezwzglgdn4 wigkszoSci4 glos6w, o ile
obowi4zuj4ce przepisy lub umowa Sp6lki nie stanowiEinaczej.

2.

Zgromadzenie Wsp6lnik6w moZe podejmowai uchwaly, jezeli obecni na Zgromadzeniu
W sp6

3.

lnicy reprezentuj 4 c o naj mn iej

Wsp6lnicy mog4 uczestniczyc

w

% kapitatu zakladowe go.

Zgromadzeniu Wsp6lnik6w oraz wykonywai prawo

glosu osobiScie lub przez pelnomocnik6w. Pelnomocnictwo powinno

byi udzielone

na

pi6mie pod rygorem niewa2noSci. Kopig pelnomocnictwa dolqcza sig do ksiggi
protokol6w.

4.

Czlonek Zarz4du

i

pracownik Sp6lki nie mog4 byi pelnomocnikami na Zgromadzeniu

Wsp6lnik6w.
$ ls.
I

.

2.

Glosowanie jest jawne.
Tajne glosowanie zarzydza sig przy wyborach oraznad wnioskami o odwolanie czlonk6w

organ6w sp6lki lub likwidator6w, o poci4gnigcie ich do odpowiedzialnoSci, jak r6wnie2

w sprawach osobowych. Poza tym naleZy zarz4dzi(, tajne glosowanie na z1danie choiby
jednego ze Wsp6lnik6w obecnych lub reprezentowanych naZgromadzeniu Wsp6lnik6w.

3.

Uchwaly w sprawie zmiany przedmiotu dzialalnoSci Sp6lki zapadaj4 zawsze w jawnym
glosowaniu imiennym.

$ 16.

l.

Zgromadzenie Wsp6lnik6w otwiera Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej, a

w

razie jego

nieobecno6ci czlonek Rady.

2.

Do kompetencji Zgromadzenia Wsp6lnik6w nale?y w szczegolnoSci:

l)
2)
3)

zatwierdzanie kierunk6w rozwoju Sp6lki;
zatwier dzanie wieloletnich program6w dzialania Sp6lki

rozpatrywanie

i

;

zatwierdzanie sprawozdania finansowego Sp6lki za ubiegly rok

obrotowy;

4)
5)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarzqdu z dzialalnoSci Sp6lki;

udzielanie absolutorium czlonkom organ6w Sp6lki

z

wykonania przez nich

obowi4zk6w;

6)

podejmowanie uchwal dotycz4cych rozdysponowania wypracowanego zysku
pomigdzy kapitaty i fundusze Sp6lki, atakhe odnoSnie pokrycia strat;

7) ustalanie wynagrodzenia dla czlonk6w Rady Nadzorczej
8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
l0) podwy2szenie lub obni2enie kapitalu zakladowego;
I I ) przeksztalcenie Sp6lki lub pol4czenie z inn4 sp6lk4;
12)

rozwi4zanie i likwidacja Sp6lki;

l3)

wyb6r likwidator6w;

Sp6lki;

14) podejmowanie wszelkich postanowieri dotyczqcychroszczen o naprawienie szkody
wyrzEdzonej przy zawiqzaniu Sp6lki lub sprawowaniu zarz1du lub nadzoru;

15) wyralanie zgody na

rozporzEdzanie prawem

lub zaci4gnigcie zobowipzania

do

Swiadczenia, gdy wartoSi tego prawa lub zobowiqzania przekracza 3-krotn4 warto3i

kapitalu zakladowego;

l6)

wyraZanie zgody nazawarcie przez Sp6lkg umowy innej sp6lki lub przyst4pienie do

niej oraz na zawarcie umowy o udziale w zyskach;

17)

wyra2anie zgody na umorzenie udzialu lub udzial6w;

l8)
l9)

wyrazanie zgody na zbycie lub zastawienie udzialu lub udzial6w;

zmianaumowy Sp6lki;

20)

wryrazanie zgody na nabycie przez Sp6lkg nieruchomoSci

lub urzEdzen sluZ4cych do

trwalego uzytku, za ceng przewylszaj4c4 jedn4 piqt4 czgS(, kapitalu zakladowego,
jeheli nabycie mialoby miejsce przed uplywem dw6ch lat od zarejestrowania Sp6lki;

2l)

wyraZanie zgody na przyst4pienie do Sp6tki nowego Wsp6lnika;

22)

uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wsp6lnik6w;

23)

ustalanie zasad wynagradzania czlonkow Zarz4du Sp6lki;

24)

wyrazanie zgody na rozporz4dzenie skladnikami aktyw6w trwalych w rozumieniu

ustawy

z

dnia 29 wrzeSnia 1994

niematerialnych

i

r. o

rachunkowoSci, zaliczonymi do wartoSci

prawnych, rzeczowych aktyw6w trwalych

lub

inwestycji

dlugoterminowych, w tym wniesienie jako wkladu do sp6lki lub sp6ldzielni, jezeli

wartoSi rynkowa tych skladnik6w przekracza 0,5

o/o

sumy aktyw6w w rozumieniu

z dnia 29 wrze1nia 1994 r. o rachunkowoSci, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a takhe oddanie tych

ustawy

skladnik6w do korzystania innemu podmiotowi, na okres dlu2szy niz 180 dni w roku

kalendarzowym,

na

podstawie czynnoSci prawnej,

jezeli wartoSi

rynkowa

przedmiotu czynno3ci prawnej przelracza 0,5o% sumy aktyw6w, przy czym, oddanie
do korzystania w przypadku:

a)

um6w najmu, dzierlav'ry

i

innych um6w o oddanie skladnika maj4tkowego do

odplatnego korzystania innym podmiotom - przez wartoS6 rynkow4 przedmiotu
czynnoSci prawnej rozumie sig warto5d Swiadczen za:

-

rok - jezeli oddanie skladnika maj4tkowego nast4pilo na podstawie um6w
zawieranych na czas nieoznaczony,

-

caly czas obowiEzywania umowy - w przypadku um6w zawieranych na czas
oznaczony,

b)

um6w u?yczenia i innych nieodplatnych um6w o oddanie skladnika maj4tkowego
do korzystania innym podmiotom - przez wartoS6 rynkow4 przedmiotu czynnoSci

prawnej rozumie sig r6wnowartoSd Swiadczef, jakie przyslugiwalyby

w

razie

zawarcia umowy najmu \ub dzierzary, za'.

-

rok - je2eli oddanie skladnika maj4tkowego nast4pi na podstawie umowy
zawieranej na czas nieoznaczony,

-

caly czas obowiqzywania umowy

- w przpadku um6w

zawartych na czas

oznaczony;

25) wyralanie zgody na nabycie skladnik6w aktyw6w trwalych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, o wartosci przekraczaj}cej:

a)

100.000.000 zlotych lub

b) 0,5 % sumy aktyw6w

w rozumieniu

ustawy

z

dnia 29 wrzeinia 1994

r.

o

rachunkowoSci, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego;

26) v'ryralanie zgody na objgcie albo nabycie akcji lub udzial6w
27) wyralanie zgody na zbycie akcji lub udzial6w innej sp6lki;

innej sp6tki;

28) ustalanie zasad zbywania skladnik6w aktyw6w trwalych w rozumieniu ustawy z dnia

29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoSci, przy vwzglgdnieniu zastosowania trybu
przetargu lub aukcji oraz wyj4tk6w od obowi4zku ich zastosowania, w przypadku

zbywania przez Sp6lkg skladnik6w aktyw6w trwalych

o

wartoSci rynkowej

przekraczajqcej 0,loh sumy aktyw6w w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.

o rachunkowoSci, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego, chyba 2e wartoSi rynkowa tych skladnik6w nie przekracza 20.000
zlotych.

s

17.

t. W sprawach okreSlonych w $ 16 ust. 2 pkt. 10, 11, 12, 16, 17,19

i

20 wymagana jest

zgoda Woj ew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego.
2.

W sprawach okreSlonych w $ 16 ust. 2pkt. 10, 11, 12, 16, 17,19

i20

wymagana jest

zgoda Dzialdowskiej Agencji Rozwoju S.A.

3. W sprawach okreSlonych w $

16 ust.

2 pkt. l0 i 19

wymagana jest zgoda Banku

Gospodarstwa Kraj owego w Warszawie.

Rada Nadzorcza

s

l.

18.

z od 3 do 5 czlonk6w, wybranych przez tych
Wsp6lnik6w, ktorzy skorzystali z prawa dokonania takiego wyboru wedlug
Rada Nadzorcza Sp6lki sklada sig

nastgpuj4cych zasad:

l) Wojew6dztwo Warmirisko-Mazurskie wybiera I czlonka;
2) Dzialdowska Agencja Rozwoju S.A. wybiera} czlonkow;
3) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wybiera 1 czlonka;
4) pozostali wsp6lnicy nie wyszczegolnieni w pkt. l, pkt.2 i pkt.3 wybierajQ
I czlonka w glosowaniu tajnym, w kt6ryrn ka2demu z tych Wsp6lnik6w
przysluguje jeden glos bez wzglgdu na warto66 i liczbg posiadanych udzial6w.

l0

2.

PrzewodniczEcym Rady Nadzorczej

jest

kaZdorazowo

jej czlonek

wybrany przez

Dzialdowsk4 Agencjg Rozwoju S.A. oraz Wznaczony na piSmie przez tego Wsp6lnika

na to stanowisko. Dzialdowska Agencja Rozwoju S.A. moZe odwolad czlonka Rady
Nadzorczej z funkcji Przewodniczqcego w kaZdym czasie. Rada Nadzorcza wybiera ze

swego grona Zastgpcg PrzewodniczEcego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza moze
odwolai Zastgpcg Przewodniczqcego Rady Nadzorczej w kazdym czasie.

3.

Prawo do odwolania czlonka Rady Nadzorczej przed uplywem kadencji przysluguje tym

Wsp6lnikom, kt6rym przyslugiwalo prawo do jego wyboru. W przypadku, gdy czlonek
Rady Nadzorczej zostal wybrany pruez osobg niebgd4c4 Wsp6lnikiem, prawo do jego

odwolania

w kaZdym przypadku

Rozwoju S.A., a

w

przysluguje Wsp6lnikowi Dzialdowskiej Agencji

przypadku braku tego Wsp6lnika, temu ze Wsp6lnik6w, kt6ry

posiada najwigksz4 liczbg glos6w.

W przypadku

wygaSnigcia mandatu czlonka Rady

I pkt l, pkt 2lub pkt 3, nie bgd4cE
dacie tego wygaSnigcia, prawo wyboru nowego czlonka Rady

Nadzorczej wybranego przez osobg okreSlon4 w ust.

Wsp6lnikiem

w

Nadzorczej na jego miejsce przysluguje Zgromadzeniu Wsp6lnik6w.

s le.

l.

Kadencja poszczeg6lnych czlonk6w Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest niezaleLna od
kadencji pozostalych czlonk6w.

2.

Mandat czlonka Rady Nadzorczej wygasa z dniern odbycia Zgromadzenia Wsp6lnik6w
zatwierdzajEcego sprawozdanie finansowe za ostatni pelny rok obrotowy pelnienia tej

funkcji. Mandat obejmuje czgsi roku obrotowego, w kt6rym wybrano czlonka Rady
Nadzorczej, dwa kolejne pelne lata obrotowe oraz czgsi kolejnego roku obrotowego aZ do

chwili odbycia Zgromadzenia Wsp6lnik6w zatwierdzaj4cego sprawozdanie finansowe

za

poprzedni rok obrotowy.
J.

Czlonkostwo

w

Radzie Nadzorczej ustaje takZe

w

przypadku wygaSnigcia mandatu

wskutek rezygnacji z czlonkostwa, odwolania i Smierci.
4.

ustgpuj4cy czlonkowie Rady Nadzorczej mog4 byc wyznaczeni ponownie.

5.

Rada Nadzorcza dziala na podstawie regulaminu uchwalonego na

jej

wniosek przez

Zgromadzeni e Wsp6l nik6w.

s 20.

l.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje i przewodniczy na nich Przewodnicz4cy,

jego nieobecnoSci inny czlonek Rady.
2.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj4 sig co najmniej raz na kwartal.

ll

aw

razie

J.

z

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej zwoluje posiedzenie Rady Nadzorczej

wlasnej

inicjatywy lub na wniosek czlonka Rady Nadzorczej lub Zarzqdu Sp6lki. Posiedzenie
powinno by6 zwolane w ci4gu jednego tygodnia od chwili zlolenia wniosku i odbyi sig
nie p62niej niZ w ci4gu cztemastu dni od dnia jego zlolenia.
4.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje sig poprzez zawiadomienie wyslane poczt4,

faksem

lub

pocztE elektroniczn4 albo dorgczone bezpo6rednio czlonkowi Rady

Nadzorczej za potwierdzeniem odbioru przynajmniej na

pigi dni przed

terminem

posiedzenia, chyba ze wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej v,ryraZq zgodg na odbycie
posiedzenia bez zachowania powy2szego trybu powiadomienia.
5.

Uchwaly Rady Nadzorczej zapadajq zwykl4 (wzglgdnq) wigkszoSci4 glos6w w obecnoSci

co najmniej trzech czlonk6w Rady Nadzorczej. W przypadku r6wnoSci glos6w w
glosowaniu jawnym przewala glos Przewodniczqcego Rady Nadzorczej. Podjgcie
uchwaly dotycz4cej regulaminu dzialalnoSci porgczycielskiej dla swej waznoSci wymaga

ponadto oddania glosu ,,2a" podjgciem uchwaly przez wszystkich czlonk6w Rady
Nadzorczej obecnych na posiedzeniu albo bior4cych udzial

w

glosowaniu

w

trybach

okreSlonych w ust. 7, oraz wzigcia udzialu w glosowaniu przez czlonka Rady Nadzorczej

wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

w

Warszawie

i

czlonk6w Rady

Nadzorczej wybranych przez Dzialdowsk4 Agencjg Rozwoju S.A.
6.

Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonuj4 swoje prawa i obowi4zki osobiScie.

7.

Czlonkowie Rady Nadzorczej mog4
Nadzorczej oddaj4c sw6j glos

brai udzial w

podejmowaniu uchwal Rady

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

Srodk6w

bezpo3redniego porozumiewania sig na odlegloSi.
8.

Czlonkowie Zarz1du
Nadzorczej

i

zaproszeni go3cie mog4 bra6 udzial

w

posiedzeniach Rady

z glosem doradczym, o ile kt6rykolwiek z czlonk6w Rady sig temu

nie

sprzeciwi.
9.

Rada moZe korzystai z uslug ekspert6w zewngtrznych, o ile jest to niezbgdne.

$ 21.

l.

DIa waZnoSci uchwal Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na
wszystkich czlonk6w Rady.

2.

Posiedzenia Rady s4 protokolowane.

1
J.

Obstugg Rady prowadzi Sp6tka.

t2

posiedzenie

$ 22.

L

Rada Nadzorcza sprawuje staly nadz6r nad dzialalno6ci4 Sp6tki.

2.

Opr6cz innych spraw zastrzehonych postanowieniami niniejszej umowy Sp6lki lub
przepisami prawa, do szczeg6lnych uprawnieri Rady Nadzorczej nale?y:

l)

opiniowanie wieloletnich program6w dzialania Sp6lki;

2)

ocena sprawozdania ZarzEdu

z

dzialalnoSci Sp6lki oraz sprawozdania finansowego

za ubiegly rok obrotowy w zakresie ich zgodnoSci z ksiggami

dokumentami, jak i

i

ze stanem faktycznym , a takhe ocena wniosku Zarz4du co do sposobu podzialu zysku

albo pokrycia straty za ubiegly rok obrotowy;

3)

skladanie Zgromadzeniu Wsp6lnik6w corocznego pisemnego sprawozdania

z

wynik6w oceny, o kt6rej mowa w pkt. 2;

4)

ustalanie skladu liczbowego ZarzEdu Sp6lki;

5)

powolywanie i odwolywanie czlonk6w Zarzqdu Sp6lki;

6)

(skreSlony)

7)

zawieszanie

w

czynnoSciach czlonka Zarzqdu Sp6lki,

w tym

Prezesa lub calego

Zarz4du;

8)

reprezentowanie Sp6lki w umowach z czlonkami Zarz4du Sp6lki;

9)

wyraZenie zgody

na

rozporzqdzanie prawem

lub zaci4gnigcie przez Sp6lkg

zobowi4zania do Swiadczenia, gdy wartoSi tego prawa lub zobowipzania przekracza

wartoSi kapitalu zakladowego, i r6wnoczeSnie nie przekracza 3-krotnoSci wartoSci
kapitalu zakladowego;

l0)

wyraZanie zgody na zaciEgnigcie kredytu

lub po|yczki oraz na udzielenie

przez

Sp6lkg po|yczki niezalelnie od ich wysokoSci;

ll)

v,ryra2anie zgody na udzial Sp6iki

w czynnoSciach prawnych, kt6rych drug4 stron4

jest jakikolwiek podmiot z nilej wymienionych:

a) podmiot, w kt6rym Sp6lka posiada akcje lub udzialy;

b) osoby powi4zane wigzami pokrewieristwa

lub

powinowactwa

z

czlonkami

Zarzqdu Sp6tki;

c) czlonek Rady Nadzorczej lub osoby, kt6re s4

z nimi powi4zane wigzami

pokrewieristwa lub powinowactwa, podmiotami powi4zanymi

lub poprzez pelnione funkcje.
l3

z nimi

kapitalem

do

t2) wyb6r podmiotu uprawnionego
wykonywania badania sprawozdania

l3) opini owanie
l4) uchwalanie

badania sprawozdafi finansowych

do

fi nansowego ;

proj ekt6w uchwal Z gromadzenia Wsp6lnik6w;

re gulam

inu organizacyj

ne

go Sp6tki

;

ts) uchwalanie regulamin6w dzialalnoSci porgczycielskiej

;

l6) uchwalanie na wniosek Zarz1duRegulaminu pracy Zarzqdu;

r7) uchwalanie na wniosek Zarzqdu regulaminu wykorzystania kapitalu rezerwowego i
funduszu specjalnego;

18) wyra2anie

zgody czlonkom Zarzydu Sp6lki na prowadzenie

interes6w

konkurencyjnych lub udzial albo sprawowanie funkcji w sp6lkach konkurencyjnych;
19) ustalanie wysokoSci wynagrodzenia dla czlonk6w Zarz4du Sp6lki;

20) v,ryra?anie zgody na zawarcie umowy o uslugi prawne, uslugi marketingowe, uslugi

w zakresie stosunk6w migdzyludzkich (public relations) i komunikacji

spolecznej

oraz uslugi doradztwa zwi4zanego z zarzqdzaniem, jeZeli wysokoSi wynagrodzenia
przewidzianego za Swiadczone uslugi l4cznie

w tej umowie lub innych

umowach

zawieranych z tym samym podmiotem przek,racza 50.000 zlotych netto, w stosunku

rocznym;

2l)

wyralanie zgody na zmiany umowy o uslugi prawne, uslugi marketingowe, uslugi w
zakresie stosunk6w migdzyludzkich (public relations) i komunikacji spolecznej oraz

uslugi doradztwa zwiqzanego

z

zarz4dzaniem podwyZszaj4cej wynagrodzenie

powyZej kwoty, o kt6rej mowa w pkt. 20;

22) wyra2anie zgody na zawarcie umowy o uslugi prawne, uslugi marketingowe, uslugi
w zakresie stosunk6w migdzyludzkich (public relations) i komunikacji spolecznej

otaz uslugi doradztwa zwi1zanego z zarz4dzaniem,

w

kt6rych maksymalna

wysokoSi wynagrodzenia nie j est przewi dziana;

23) wyralanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym
skutku o wartosci przekraczajqcej 3.000 zlotych lub 0,1% sumy aktyw6w w
rozumieniu ustawy

z

dnia 29 wrzeinia 1994

r. o

rachunkowoSci, ustalonych na

podstawi e o statni e go zatw ier dzonego sprawozdani a fi nansowego

;

24) wyralanie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z dlugu lub innej umowy o
podobnym skutku o wartoSci przekraczajqcej 50.000 zlotych lub 0,loh sumy
aktyw6w

w

rozumieniu ustawy

z

dnia 29 wrzesnia 1994

r. o

rachunkowoSci,

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowcgo.
t4

s 23.

l.

Rada Nadzorcza powoluje czlonk6w Zarzydu Sp6tki po przeprowadzeniu postgpowania

kwalifikacyjnego, kt6rego szczeg6lowe zasady

i

tryb przeprowadzania okreSla

Rada

Nadzorcza w odrgbnej uchwale.
2.

W przypadku, gdy umowa Sp6lki lub uchwala Zgromadzenia Wsp6lnik6w powierzy
wyb6r likwidatora Radzie Nadzorczej, postanowienia ust.

I

bgd4 mialy odpowiednie

zastosowanie do likwidatora.
$ 24.
1.

Rada Nadzorcza moZe delegowai jednego lub

kilku spoSr6d swoich czlonk6w

do

indywidualnego wykonywania czynno Sci nadzor czy ch.
2.

Kuzdy spoSr6d czlonk6w Rady Nadzorczej ma prawo 24dac, aby Rada Nadzorcza
uzyskala wszelkie informacj e dotycz4ce Sp6tki.

J.

Rada Nadzorcza moze delegowa6 jednego lub dw6ch czlonk6w Rady Nadzorczej, na

okres nie dhfiszy ni? trzy miesi4ce, do czasowego wykonywania czynnoSci tych
czlonk6w ZarzEdu, ktorzy zostali odwolani, zlo|yli rezygnacjE albo z innych przyczyn

nie mog4 sprawowa6 swoich czynnoSci. W uchwale Rady Nadzorczej nalely okreSli{

okres delegowania oraz wysokoSi wynagrodzenia przysluguj4cego delegowanemu
czlonkowi Rady Nadz orczej.

Zarzqd Sp6lki
s 2s.

l.

Zarzqd sklada sig z

2.

W przypadku Zarz4du wieloosobowego, w sklad ZarzEduwchodz4:

I (ednej)

do 3 (trzech) os6b.
Prezes i jeden lub

dw6ch czlonk6w Zarzydu.
a

J.

Kadencja Zarz4du trwa pigi lat. Mandaty czlonk6w Zarz4du wygasaj4 z dniem odbycia
Zgromadzenia Wsp6lnik6w zatwierdzaj1cego sprawozdanie finansowe za ostatni pelny
rok obrotowy pelnienia funkcji.

4.

Mandat czlonka Zarzydu obejmuje czgsi roku obrotowego, w kt6rym wybrano czlonka
Zaru4du, cztery kolejne pelne lata obrotowe oraz czgsi kolejnego roku obrotowego, az do

chwili odbycia Zgromadzenia Wsp6lnik6w zatwierdzaj4cego sprawozdanie finans owe za
poprzedni rok obrotowy.

l5

$ 26.

Do skladania oSwiadczeh oraz podpisywania w imieniu Sp6tki umocowani s4:

-

w przypadkuZarzEdu jednoosobowego

-w

-

Prezes Zarz4du jednoosobowo,

przypadku Zarz4du dwu- lub trzyosobowego

-

dw6ch czlonk6w Zarzqdu Iub

czlonek Zarz4du z prokurentem.
$ 27.

Wszelkie sprawy zwiqzane

umow?

do kompetencji

kompetencj

z

prowadzeniem Sp6lki niezastrzelone ustaw4 lub niniejsz4

Zgromadzenia Wsp6lnik6w

lub Rady Nadzorczej

nalea1 do

i Zarz4du Sp6lki.
s 28.

Zarz4d Sp6lki prowadzi sprawy Sp6tki

i

reprezentuje

j4 na

zewn1trz, spelniaj4c swoje

obowi4zki ze starannoSci4 wymagan4 w obrocie gospodarczym, przy Scislym przestrzeganiu

przepis6w prawa, postanowief niniejszej umowy, obowi4zuj4cych regulamin6w
wewngtrznych

S

p6lki oraz uchwal powzi

gtyc h przez Zgr omadzenie Wsp6 lnik6 w.

$ 28a.

Zarzqd Sp6tki obowi4zany jest do przedkladania Zgromadzeniu Wsp6lnik6w zaopiniowanego

ptzez Radg Nadzorcz4 Sp6lki sprawozdania
wydatkach

o

wydatkach reprezentacyjnych,

na uslugi prawne, uslugi marketingowe, uslugi w

migdzyludzkich (public relations)

i

a

takae

zakresie stosunk6w

komunikacji spolecznej oraz uslugi doradztwa

zwi1zanego z zarzqdzaniem, a takle sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych
przezPrezesa Rady Ministr6w na podstawie uprawniehprzyznanych w art. 7 ust. 3 ustawy z

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach

zaru1dzania mieniem paristwowym, wraz ze

sprawozdaniem Zarz4du z dzialalnoSci Sp6lki za ubiegly rok obrotowy.
$ 28b.

Zarz7d Sp6lki zobowiqzany jest podejmowac dzialania maj4ce na celu wprowadzenie do

i

statut6w sp6lek, wobec kt6rych Sp6tka jest przedsigbiorc4 dominuj4cym w
rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

um6w

konsument6w, wymog6w, o kt6rych mowa w:

l)

art. 17 ust. l-4,6

i

6a, z uwzglgdnieniem ust. 5 ustawy

z

dnia 16 grudnia 2016 r. o

zasadach zarz4dzania mieniem pafstwowym,

2) art. 18 ust. I

ustawy

z

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarz4dzania mieniem

pafstwowym,
l6

3)

art. 19 ust. l-3

i

5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzqdzania mieniem

paristwowym oraz obowi4zku niezwlocznego podjgcia dzialah przez wlaSciwy organ

lub podmiot maj4cych na celu odwolanie czlonka organu nadzorczego sp6lki albo
pelnomocnika wsp6lnika, kt6ry nie spelnia wymog6w okre5lonych
statucie, z zastrzeleniem art. 20 ust. 2 ustawy

z dnia 16 grudnia

w umowie

lub

2016 r. o zasadach

zarz1dzania mieniem pafstwowym,

4) art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o

zasadach zarzqdzania mieniem

paristwowym.
s 2e.

W imieniu Sp6lki umowy z

czlonkami Zarzqdu Sp6lki zawiera Przewodnicz4cy Rady

Nadzorczej na podstawie uchwal Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje sig w

imieniu Sp6lki innych czynnoSci zwiqzanych ze stosunkiem umownym czlonka Zarz1du
Sp6lki.
$ 30.

1. Zan4dpodejmuje decyzje
2.

w formie uchwal.

PosiedzeniaZarz1du,jak i jego uchwaly, sq protokolowane.

3. Kuzdy czlonek Zarzqdu moZe bez uprzedniej uchwaly prowadzii sprawy

nie

przekraczaj4ce zakresu zwyklych czynnoSci Sp6lki. JeSli jednak przed zalatwieniem
sprawy inny czlonek Zaruqdu sprzeciwil sig jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwala
Zarz4du.

4.

Szczeg6lowy tryb dzialania Zarz4du
okre5la Zarzqd.

w Regulaminie pracy

i

podzial kompetencji pomiEdzy jego czlonk6w

Zarzqdu, uchwalonym przez Radg Nadzorcz4 na

wniosek Zarz4du.
$ 31.

(skreSlony)

V. Gospodarka Sp6lki
$ 32.

Sp6tka prowadzi rachunkowoi(, oraz ksiggi handlowe zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.
s 33.

l.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,

z tym

2e pierwszy rok obrotowy obejmuje

okres od chwili rejestracji Sp6lki do 31 grudnia2}}4r.
t7

Zarz4d Sp6lki jest zobowiqzany w ci4gu trzech miesigcy po uplywie roku obrotowego
sporz1dzi(, oraz

w

ci4gu szeSciu miesigcy przedstawi(, Zgromadzeniu Wsp6lnik6w

sprawozdanie finansowe Sp6lki na ostatni dziefi roku obrotowego, za miniony rok
obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z dzia\alnoSci Sp6lki w tym okresie.
a

J.

Dokumenty,

o kt6rych mowa w ust. 2, powinny by6 podpisane

przez wszystkich

czlonk6w Zarz4du. Odmowa podpisu powinna byi pisemnie uzasadniona.
$ 34.

Srodki wlasne Sp6lki skladaj4 sig z:

l)

kapitalu zakladowego;

2) kapitalu zapasowego;
3) kapitalu rezerwowego;
4) (skre5lony).
s 3s.

l.

(skreSlony).

2.

(skreSlony).

3.

(skreSlony).

4. Na kapital rezerwowy

mogq byt, przeznaczane Srodki finansowe z innych 2r6del ni2 z

podzialu zysku.
$ 36.

l.

Sp6lka nie dziala w celu osi4gnigcia zysku (non-profit), a czysty zysk przeznacza na cele
stafutowe.

2.

Na mocy

aktu wylqcza sig podzial pomigdzy wsp6lnik6w zysku
Sp6tkg. Zyski zasilaj4 kapitaly rezerwowy i zapasowy Sp6lki, z

niniejszego

wypracowanego przez

kt6rego udzielane bgdq porgczenia kredyt6w ipo2yczek.
3.

Zanale?yte prowadzenie ksiggowo6ci Sp6lki odpowiada Zarzqd Sp6tki.

4.

Zbywanie przez Sp6lkg skladnik6w aktyw6w trwalych
przek'raczaj4cej

o

wartoSci rynkowej
O,loh sumy aktyw6w w rozumieniu ustawy z dnia29 wrzesnia 1994 r. o

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego, wymaga zastosowania trybu przetargu lub aukcji, chyba Ze wartoSc
rynkowa tych skladnik6w nie przekracza 20.000 zlotych, przy czp uchwala
rachunkowoSci, ustalonych

Zgromadzenia Wsp6lnik6w mo2e wprowadzii wyjatki od tej zasady.

18

$ 37.

Rozwrqzanie Sp6tki moZe nast4pii w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w

drodze uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w powzigtej wigkszoSci4 213 (dw6ch trzecich)
glos6w w obecnoSci Wsp6lnik6w reprezentuj4cych przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitalu

z

zakladowego Sp6lki,

zastrzeheniem wymaganej zgody,

o kt6rej mowa w $ 17 umowy

Sp6lki.

VI. Postanowienia koricowe
s 38.

l. Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. przejmuje na zasadach
sukcesji prawa

i

obowi4zki Dzialdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z tytulu udzielonych

porgczef oraz wynikajqce z tytulu realizacji umowy z dnia l7 grudnia 2001 roku nr FPK

- PLlDM/l011136

zawartej z Polsk4 Agencj4 Rozwoju PrzedsigbiorczoSci w Warszawie

na powigkszenie ksiggowo wyodrgbnionego kapitalu funduszu porgczeniowego (wraz z
regulaminem funduszu porgczeniowego)

w wysokoSci

1.900.000,00

zl (slownie: jeden

milion dziewigiset tysigcy zlotych).
2.

W przypadku zrealizowania postanowieri umowy z dnia 17 grudnia 2001 roku nr FPK

-

PLIDM/I0/1136 zawartej z Polsk4 Agencj4 Rozwoju PrzedsigbiorczoSci w Warszawie

przez Warmirisko-Mazurski Fundusz
Kredytowe" Sp. z o.o. prawa do Srodk6w okreSlonych w ust. l, zostan4 one

skutkuj4cego bezwarunkowym nabyciem
,,Porgczenia

w caloSci przeznaczone na podwyZszenie kapitalu zakladowego Sp6lki, a pokryte z tych
Srodk6w udzialy o l4cznej wartoSci 1.900.000,00 zl (slownie: jeden milion dziewig6set

tysigcy zlotych) zostan4 objgte przezDzialdowsk4 Agencjg Rozwoju S.A. na warunkach

okreSlonychw$5ust.6.
a

J.

Zakres praw

i obowiqzk6w, o kt6rych mowa w ust. I

okreSli umowa zawarta pomigdzy

Sp6lk4 a Dzialdowsk4 Agencj4 Rozwoju S.A.
$ 3e.

l. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje sig przepisy
Kodeksu Sp6lek Handlowych oraz innych akt6w normatywnych.

2.

Spory mog4ce wynikn4i

w trakcie

dzialania Sp6lki rozpatruje S4d wlaSciwy wedlug

siedziby Sp6lki.

3.

Wypisy niniejszego aktu mozna wydawai Wsp6lnikowi i Sp6lce w dowolnych iloSciach.

4.

Koszty zawarcia niniejszej umowy

i

wpisu Sp6lki do wlaSciwego rejestru s4dowego

ponosz4 Wsp6lnicy proporcjonalnie do objgtych w Sp6lce udzial6w.
l9

/''

