
UMOWA

SPOLKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

WARMINSKO-MAZURSKI FUNDUSZ

,,POR4CZEN IA KREDYTOWE'
(TEKST JEDNOLITY Z 18.06.20r9R.)

19.'12.2003r. - Kancelaria Notarialna w Olsztynie - Notariusz Ma.ia Sm6lska -Rep.Anr13918/2003-Umowaspdkiz
ograniczona odpowiedzialno6cia.

26.04.2004r, - Kancelaria Notarialna w Nidzicy - Notariusz Oanuta Raduszowska - Rep. A N 214112004 - Zmiana
umowy sp6lki w 5 4, S 5, S 6, S 13, S 38.

24.05.2004t. - Kancelaria Notarialna w Olsztynie - Notariusz Maria Sm6lska - Rep. A nr E399/2004 - Zmiana umowy
sp6lkiwSs,S7,S13.

10.09.2004r. - Kancelada Notarialna w Nidzicy - Notariusz Danuta Raduszewska - Rep. A nr 471012004 - Zmiana
umowysp6lkiwS5.

25.02.2005r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Ryszard Duda - Rep. A nr 664 /2005 - Zmiana umowy
sp6fki w 5 5,6,7,8,16,17,18,19,20,22,23,2s.

18.05.2005r, - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariugz Ryszard Duda - Rop - A fi 1747 12005 - Zmiana umowy
sp6lki w S7pkt5,S8pkt 1i2,516pkt2 ppkt1,2,3i4, S IE pkt 1,2 i 3.

01.09.2005r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Ryszard Duda - Rep, A nr 3El4 /2005 - Zmiana umowy
sp6lki w S 4 ust. 1, S'17 ust. 1,2 i 3, S lE ust. 1, S 20 ust. 5.

04.06.2007r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Ryszard ouda - Rep. A nr ,1409 /2007 - Zmiana umowy
spdki w S 31, S 34 ust 4, S 35 ust. 3 ust- 4, S 36 ust.2.

11.04.2008r. - Kancelaria Notarialna w Dziatdowie - Notariusz Ryszard Duda - Rep. A nr 221312008- Zmiana umowy
spolki w S4ust. l, S 5 ust. I i ust.4, S 18 ust.2 i ust. 3, S 20 ust. 4, S 22 ust.2 pkt l, pkt 2 i pkt 10.

06.11.2009r. - Kancelaria Nota.ialna w Dzialdowie - Notariusz Ryszard Duda - Rep. A nr 7010/2009- Zmiana umowy
sp6lkiw S4ust.2.

25.11.2013r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz crzegotz Flis - Rep. Afi 4474120'13 - Zmiana umowy
sp6lki w S 20 ust. 5 i ust. 7, S 22 ust. 2 pkt 2, pkt 3, pkt 12 ipkt 15, oraz S 24 ust. 3.

23.04.20'14t. - Kancelaria Notatialna w Dzialdowie - Notariusz Grzegorz Flis - Rep, AN 171712014 - Zmiana umowy
sp6lki w S 20 ust. 5.

26.04.2017.. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Grzegoiz Flis- Rep. An 220512017 - Zmiana umowy
sp6lkiw S 16 ust. 2, S 22 ust. 2 pkt 5, pkt 6, pkt 19, S 23 oraz S 29.

1E.06.2019r. - Kancelaria Notarialna w Dzialdowie - Notariusz Grzegotz Flis - Rep. A nr 4195/2019 - Zmiana umowy
sp6lkiw S 20 ust. 5 oraz S 25 ust. 3.

I. Postanowienia og6lne

sl.
l. Stawaj4cy, reprezentujqc zalo?ycieli, zwanych dalej ,.Wsp6lnikami" o3wiadczaj4. Ze w

celu prowadzenia wsp6lnej dzialalno6ci zawi4zuj4 sp6tk9 z ograniczon4

odpowiedzialnoSci4, zwan4 dalej .,Sp61k4".



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

ograniczon4 odpowiedzialnoSci4.

3. Sp6lka moZe poslugiwai sig nazw4 skr6con4: Warmifisko-Mazurski Fundusz

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

s2.

Siedzib4 Sp6lki jest miasto Dzialdowo.

$3.

L Sp6lka dziala na terltorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Czas trwania Sp6lkijest nieograniczony.

3. Sp6lka moZe tworzyi i prowadzii oddziaLy, zaklady, filie, przedstawicielstwa, a takze

uczestniczyi w innych sp6lkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granic4 zgodnie

z obowi4zuj4cymi przepisami prawa.

II. Cel i przedmiot dzialalnoSci Sp6lki

s4.

l. Celem dzialania Sp6lki jest realizacja zadari publicznych w zakresie przeciwdzialania

bezrobociu i aktywizacji rynku pracy oraz wspierania dzialalnoSci gospodarczej ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem inwestycji proekologicznych przez wspieranie rozwoju

mikro, malych i Srednich przedsigbiorstw na terenie wojew6dztwa warmirisko-

mazurskiego, poprzez ulatwianie im dostgpu do finansowania dluZnego w drodze

udzielania porgczeri na zabezpieczenie zaci4ganych przez nich umownych zobowi4zan

cyrvilnoprawnych.

2. Przedmiotem dzialalnoSci Sp6lki zgodnie z Polsk4 Klasyfikacj4 Dzialalno6ci jest:

l) 63.99.2 - Pozostala dzialalno66 uslugowa w zakresie informacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana,

2) 64.99.2 Pozostala finansowa dzialalnoSi uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

z wyl4czeniem ubezpieczeri i fundusz6w emerytalnych,

3) 66.19.2 - Pozostala dzialalno66 wspomagaj4ca uslugi finansowe, z wyl4czeniem

ubezpieczei i fundusz6w emerytalnych,

4) 68.20.2 -Wynajem i zarz4dzanie nieruchomoSciami wlasnymi lub dzierZawionymi,

5) 70.22.2 - Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej i

zarz4dzania.



l.

6) 82.30.2 -DzialalnoSi zwi4zana z organizacj4I^rg6w, wystaw i kongres6w,

7)82.99.2 Pozostala dzialalno3i wspomagaj4ca prowadzenie dzialalno6ci

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8) 85.59.8 - Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

III. Kapital zakladowy Sp6lki

$s.

Kapital zakladowy Sp6tki wynosi 6.880.000,00 zl. (slownie: szeSi milion6w osiemset

osiemdziesi4t tysigcy zlotych) i dzieli sig na 688 (slownie: szeSiset osiemdziesiqt osiem)

r6wnych i niepodzielnych udzial6w po 10.000,00 zl (slownie: dziesigd tysigcy zlotych)

ka2dy.

Kazdy Wsp6tnik moZe miei wigcej niZ jeden udzial.

Udzialy mog4 byi pokrywane got6wk4 oraz wkladami niepienig2nymi (aporlami).

Wsp6lnicy obejmuj4 udzialy i pokrywaj4je w nastgpujqcy spos6b:

I ) Wojew6dztwo Warmirisko-Mazurskie obejmuje 50 (slownie: pigidziesi4t) udzial6r.r

po 10.000 zl (slownie: dziesigi tysigcy zlotych) kaZdy, o l4cznej wartoSci 500.000 zi

(slownie: pigiset tysigcy zlotych) i wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem

got6wkowlT n;

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

dziesigi tysigcy ziotych) kaZdy, o l4cznej warloSci 50.000 zl (slownie: pigidziesi4l

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

3) Powiat Dzialdowski obejmuje 5 (slownie: pigi) udzial6w po 10.000 zl (slownie:

dziesigi tysigcy zlotych) ka2dy, o l4cznej wartoSci 50.000 zl (slownie: pigidziesi4t

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) kaZdy. o l4cznej

warto3ci 3.220.000 zl (siownie: trzy miliony dwieScie dwadzieScia tysiqcy ziotych) i

wszystkie objgte udzial)' zostaly pokrl.te wkladem got6wkowym:

5) Powiat Elcki obejmuje 5 (slownie: pigi ) udzial6w po 10.000 zl (slownie: dziesigc

tysiqcy zlotych) kaZdy. o i4cznej wartoSci 50.000 zl (slownie: pigidziesi4t tysigcy

zlotych) i wszystkie objEte udzialy zostaly pokryte wkladem got6wkowym:

2.

3.

4.



6) Powiat Gi2ycki obejmuje 2 (slownie: dwa ) udzialy po 10.000 zl (slownie: dziesigc

tysigcy zlotych) kaZdy, o l4cznej warto6ci 20.000 zl (slownie: dwadzieScia tysigcy

zlotych) i wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem got6wkowym;

7 ) Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej u Olsztynie

obejmuje 50 (slownie: pigidziesi4t) udzial6w po 10.000 zl (slownie: dziesigi tysigcy

ztotych) kaZdy, o l4cznej wartoSci 500.000 zl (slownie: piEiset tysigcy zlotych) i

wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem got6wkowym;

8) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie obejmuje 249 (slownie: dwieicie

czterdzieSci dziewigi) udzial6w po 10.000 zl (slownie: dziesigi tysigcy zlotych)

kaZdy, o l4cznej wartoSci 2.490.000 zl (slownie: dwa miliony czterysta

dziewigidziesi4t tysigcy zlotych) i wszystkie objgte udzialy zostaly pokryte wkladem

got6wkowyrn.

5. Udzialy Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego s4 udzialami uprzywilejowanymi.

Na jeden udzial przypadaj4 dwa glosy na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w.

6. Udzialy Dzialdowskiej Agencji Rozwoju S.A. s4 udzialami uprzywilejowanymi.

Na jeden r;,dzial przypadaj4 dwa glosy na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w.

7. W przypadku pozostalych udzial6w na kddy przysluguje prawo do jednego glosu na

Zgromadzeniu Wsp6lnik6w.

$6.

l. PodwyZszenie kapitalu zakladowego Sp6lki do wysokoSci 125.000.000,00 zl (sto

dwadzieScia pig6 milion6w zlotych) w terminie do dnia 3l grudnia 2020 r., nie stanowi

zmiany umowy Sp6lki.

2. Kapital zakladowy Sp6lki moZe byi podwyZszony lub obni2ony na mocy uchwaly

Zgromadzenia Wsp6l nik6w.

3. Podwy2szenie kapitalu zakladowego nastgpuje przez ustanowienie noll.ych udzial6w lub

poduyZszenie wartoSci nominalnej udzial6w istniej4cych.

4. lJchwalg o podwyZszeniu kapitalu zakladowego Sp6lki Zgromadzenie Wsp6lnik6w

podejmuje wigkszoSci4 2/3 glos6w.

s7.

l. Udzial Wsp6lnika w Sp6lce mo2e byi umorzony zajego zgodq w drodze nabycia udzialu

przez Sp6lkg (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).

z:a;'



,1

2.

3.

Umorzenie udzialu Wsp6lnika bez jego zgody jest dopuszczalne wylqcznie w przypadku

prowadzenia przez Wsp6lnika dzialalnoSci na szkodg Sp6lki.

W razie zaistnienia przeslanki wskazanej w ust. 2, Zatz4d Sp6lki podejmuje uchwalg

stwierdzaj4c4 zaistnienie tej okolicznoSci oraz zwoluje Zgromadzenie Wsp6lnik6w w

celu podjgcia uchwaly o umorzeniu udzialu. Zgromadzenie Wsp6lnik6w winno si9 odbyi

w terminie jednego miesi4ca od daty podjgcia uchwaly przez Zarz4d.

Umorzenie udzialu wymaga uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w podjgtej bezwzglgdn4

wigkszo6ci4 glos6w. Uchwala o umorzeniu udzialu okreSla podstawg umorzenia oraz

wysokoSi wynagrodzenia przysluguj4cego Wsp6lnikowi, a w przypadku umorzenia

prz) musowego por.r inna zawierai uzasadnienie.

Za umorzony udzial Wsp6lnikowi przysluguje wynagrodzenie w wysoko(ci nie nizszej

od wartoSci przypadaj4cych na ten udzial aktyw6w netto wykazanych w sprawozdaniu

finansow).ryn za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotg przeznaczon4 do podzialu

migdzy Wsp6lnik6w.

5.

s8.

1. Wsp6lnicy mogq zostai zobowi4zani do dokonania w kaZdym roku obrotowym doplat w

wysokoSci nie przekraczaj4cej jednej dziesi4tej w-arto5ci posiadanych przez nich

udzial6w.

3.

l.

Wysoko6i i terminy wnoszenia doplat okreSla Zgromadzenie Wsp6lnik6w w drodze

uchwaiy. Uchwala o wysokodci i terminach wnoszenia doplat wymaga zwyklej

wigkszodci glos6w.

Nie wymaga zgody Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzib4 w Warszawie pozyskanie

Srodk6w ze 2t6del zewngtrznych stanowiqcych dokapitalizowanie wyodrgbnionego

ksiEgowo kapitalu Sp6iki, z kt6rego udzielane bgd4 porgczenia kredyt6w i poZyczek.

se.

Zbycie lub zastawienie udzialu wymaga tbrmy pisemnej z podpisami notarialnie

poSwiadczonymi pod rygorem nienaZnoici.

Zbycie tub zastan'ienie udzialu wymaga zgody Sp6lki nyraZonej w fbrmic uchwall

Zgrom adzenia Wsp6lnik6w.

Wsp6lnik. kt6ry zamierza zbyi lub zastarvii swoje udzialy w caloSci lub rv czg5ci,

powinien sw6j zamiar zglosi(, Zarz4dowi, kt6ry zobowiqzany jest zwolai Zgromadzenie

Wsp6lnik6w lv terminie jedne go miesi4ca od otrzymania zawiadomienia. W zgloszeniu

2.

3.



zamiaru zbycia udzialu lub udzial6w Wsp6lnik wskazuje ilo6i zbywanych udzial6w,

nabpvcg orrz ceng nabycia.

4. Zgomadzenie Wspolnik6w w uchwale zezwalaj4cej na zbycie udzial6w moZe wskazai

innego nabywcg, kt6ry nabgdzie udzial lub udziaty za ceng obliczonq na podstawie

bilansu Sp6lki sporz4dzonego na koniec roku obrotowego poprzedzaj4cego zbycie

udzial6w.

IV. Wladze Sp6lki

s 10.

Organami Sp6lki s4:

l) Zgromadzenie Wsp6lnik6w;

2) Rada Nadzorcza:

3\ Zarzqd.

Zgr omadzenie Wsp6lnik6w

s rr.

1. Zgromadzenie Wsp6lnik6w obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwryczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwoluje Zarz4d Sp6lki w ci4gu sze6ciu miesigcy

po uplywie roku obrotowego.

3. Nadzwyczaj ne Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwoluje Zarzqd Sp6lki z inicjatywy wlasnej,

Rady Nadzorczej albo Wsp6lnika lub Wsp6lnik6w reprezentuj4cych co najmniej jedn4

dziesi4t4 kapitalu zakladowego. Wniosek w tej sprawie nale2y zloZyt na miesi4c przed

proponowanym terminem Zgromadzenia.

4. Zwolanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w powinno nastqpi6 w ci4gu dw6ch

tygodni od dnia zgloszenia 24dania.

5. Zan4d zobowi4zany jest niezwlocznie zwola6 Zgromadzenie Wsp6lnik6w w celu

powzigcia uchwaly dotycz4cej dalszego istnienia Sp6lki, jezeli bilans sporz4dzony przez

Zan4d, wykatle stratg przewyZszajqc4 sumg kapital6w zapasowego i rezerwowego oraz

polowg kapitalu zakladowego.

6. Zgrornadzenie Wsp6lnik6w zwoluje sig listami poleconymi lub poczt4 kuriersk4 za

pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem

Zgromadzenia Wsp6lnik6w.



s 12.

l. Zgromadzenie Wsp6lnik6w moZe podejmowai uchwaly jedynie w sprawach objgtych

porz4dkiem obrad, chyba 2e na 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

mog4 by6 zawsze uchwalane, chociazby nie byly umieszczone w porzqdku obrad.

2. Porz4dek obrad ustala Zarz4d Spilki i zawiadamia o nim zwoluj4c Zgromadzenie

Wsp6lnik6w.

$ 13.

Zgromadzenie Wsp6lnik6w odbywa6 sig mo2e w Dzialdowie, Olsztynie lub Elbl4gu.

s 14.

l. Uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w zapadaj4 bezwzglgdn4 wigkszo5ci4 glos6w, o ile

obowi4zuj4ce przepisy lub umowa Sp6lki nie stanowi4 inaczej.

2. Zgromadzenie Wsp6lnik6w moZe podejmowad uchwaly, je2eli obecni na Zgromadzeniu

Wsp6lnicy reprezentuj4 co najmniej % kapitalt zakladowego.

3. Wsp6lnicy mog4 uczestniczy( w Zgromadzeniu Wsp6lnik6w osobi6cie |ub przez

pelnomocnik6w. Pelnomocnictwo pod rygorem niewa2noSci musi byd udzielone na

pi3mie oraz dol4czone do ksiggi protokol6w.

4. Czlonek Zarz4du i pracownik Sp6lki nie mog4 by6 pelnomocnikami na Zgromadzeniu

Wsp6lnik6w.

$ ls.

I . Glosowanie jest jawne.

2. Tajne glosowanie zanqdza sig przy wyborach oraz nad wnioskami o odwolanie czlonk6w

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

w sprawach osobowych. Poza tym nale?y zarz4dzit, tajne glosowanie na Z4danie cho6by

jednego ze Wsp6lnik6w obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w.

3. Uchwaly w sprawie zmiany przedmiotu dzialalno5ci Sp6lki zapadaj4 zawsze w jawnym

glosowaniu imiennym.

$ 16.

l. Zgromadzenie Wsp6lnik6w otwiera Przewodniczqcy Rady Nadzorczej, a w razie jego

nieobecnoSci czlonek Rady.



2. Do kompetencji Zgromadzenia Wsp6lnik6w naleZy w szczeg6lnoSci:

l) zatwierdzanie kierunk6w rozwoju Sp6lki;

2) zatwierdzanie wieloletnichprogram6wdzialania Sptilki;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania linansowego Sp6tki za ubiegly rok

obrotowy;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz4du z dzialalnoSci Sp6lki;

5) udzielanie absolutorium czlonkom organ6w Sp6lki z wykonania przez nich

obowi4zk6w;

6) podejmowanie uchwai dotycz4cych rozdysponowania wypracowanego zysku

pomigdzy kapitaly i fundusze Sp6tki, a takze odnoSnie pokrycia strat;

7) ustalanie wynagrodzenia dla czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lkil

8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;

9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;

l0) podwy2szenie lub obniZenie kapitalu zakladowego;

I l) przeksztalcenie Sp6lki lub pol4czenie z inn4 sp61k4;

12) rozwi4zanie i likwidacja Sp6lki;

l3) wyb6r likwidator6w;

l4) podejmowanie wszelkich postanowieir dotycz4cych roszczefi o naprawienie szkody

wyrz4dzonej przy zawi4zanit Sp6lki lub sprawowaniu zarzqdu lub nadzoru;

15) wyraZanie zgody na rozporzqdzanie prawem lub zaci4gnigcie zobowi4zania do

Swiadczenia, gdy wartoSi tego prawa lub zobowiEzania przekracza 3-krotn4 wartoSi

kapitalu zakladowego,

l6) wyra2anie zgody na zawarcie przez Sp6lkg umowy innej sp6lki lub przystqpienie do

niej oraz na zawarcie umowy o udziale w zyskach;

l7) wyraZanie zgody na umorzenie udzialu lub udzial6w;

l8) wyraZanie zgody na zbycie lub zastawienie udzialu lub udzial6w;

l9) zmiana umowy Spolki:

20) wyraZanie zgody na nabycie przez Sp6lkg nieruchomoSci lub vz4dzen slu24c1ch do

trwalego uZytku. za ceng przewyzszaj4c4 jedn4 pi4t4 czgSt kapitalu zakladowego.

jeZeli nabycie mialoby miejsce przed uplyu'em dw6ch lat od zarejestrowania Sptllki:

2[) wyra2anie zgody na przyst4pienie do Sp6lki nowego Wsp6lnika;

22) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wsp6lnik6w;

23) ustalanie zasad wynagrad zania czlonk6w ZarzEdu Sp6lki.



$ 17.

l. W sprawach okreSlonych w $ 16 ust. 2 pkt. 10, ll, 12, 16, 17, 19 i 20 wyrnagana jest

zgoda Wojew6dztwa Warminsko-Mazurskiego.

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

zgoda Dzialdowskiej Agencji Rozwoju S.A.

W sprawach okreSlonych w $ 16 ust. 2 pkt. 10 i 19

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

I 6. I 7. I I i 20 wymagana jest

3. wymagana jest zgoda Banku

Rada Nadzorcza

s 18.

l. Rada Nadzorcza Sp6lki sklada sig z 5 czlonk6w wybieranych nastgpuj4co:

l) Wojew6dztwo Warmifrsko-Mazurskie wybiera I czlonka;

2) Dzialdowska Agencja Rozwoj u S.A. wybiera 2 czlonk6w;

3) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wybiera 1 czlonka;

4) pozostali Wsp6lnicy nie wyszczeg6lnieni w pkt. 1, pkt.2 i pkt.3 wybieraj4

I czlonka w glosowaniu tajnyrn, w kt6rynn kaZdemu z tych Wsp6lnik6w

przysluguje jeden glos bez wzglgdu na wa(oi6 i liczbg posiadanych udzial6w.

2. Przewodnicz4cym Rady Nadzorczej jest kaZdorazowo jej czlonek wybrany przez

Dzialdowsk4 Agencjg Rozwoju S.A. oraz Wznaczony na pi5mie przez tego Wsp6lnika

na to stanowisko. Dzialdowska Agencja Rozwoju S.A. moZe odwolai czlonka Rady

Nadzorczej z funkcji Przewodniczqcego w kaZdym czasie. Rada Nadzorcza wybiera ze

swego grona Zastgpcg Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza moze

odwolai ZastgpcA Przewodnicz4cego 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 cztonek

Rady Nadzorczej zostal wybrany przez osobg niebgd4c4 Wsp6lnikiem, prawo do jego

odwolania w kaZdym przypadku przysluguje Wsp6lnikowi Dzialdowskiej Agencji

Rozwoju S.A., a w przypadku braku tego Wsp6lnika, temu ze Wsp6lnik6w, kt6ry

posiada najwigksz4 liczbq glos6w. W przypadku wygaSnigcia mandatu czlonka Rady

Nadzorczej wybranego przez osobg okre5lon4 w ust. I pkt l, pkt 2 lub pkt 3, nie b9d4c4

Wsp6lnikiem w dacie tego wygaSnigcia, prawo wyboru nowego czlonka Rady

Nadzorczej na jego miejsce przysluguje Zgromadzeniu Wsp6lnik6w.

--::-
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l.

3.

3.

1.

,4

$ te.

Kadencj a poszczeg6lnych czlonk6w Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest niezale2na od

kadencj i pozostalych czlonkow.

Mandat czlonka Rady Nadzorczej !\ygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wsp6lnik6r.l,

zatwierdzal4cego sprawozdanie flnansowe za ostatni pelny rok obrotowy pelnienia tej

tunkcji.

Czlonkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje tak2e w przypadku wyga6nigcia mandatu

wskutek rezygnacji z czlonkostwa, odwoiania i Smierci.

Ustgpuj4cy czlonkowie Rady Nadzorczej mog4 byi wyznaczeni ponownie.

Rada Nadzorcza dziala na podstawie regulaminu uchwalonego na jej wniosek przez

Zgromadzenie Wsp6 lnik6w.

s 20.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje i przewodniczy na nich Przewodnicz4cy, a w razie

jego nieobecnoSci inny czlonek Rady.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj4 sig co najmniej raz na kwartal.

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej zwoluje posiedzenie Rady Nadzorczej z wlasnel

inicjatyrvy lub na wniosek czlonka Rady Nadzorczej |ub Zarz4du Sp6lki. Posiedzenie

powinno byi zwolane w ci4gu jednego tygodnia od chwili zlolenia wniosku i odbyd sig

nie p62niej niZ w ci4gu cztemastu dni od dniajego zloZenia.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje sig poprzez zawiadomienie wyslane poczt4,

faksern lub poczt4 elektronicznq albo dorgczone bezpoSrednio czlonkowi Rady

Nadzorczej za potwierdzeniem odbioru przynajmniej na pigi dni przed terminem

posiedzenia, chyba 2e wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej wyra24 zgodg na odbycie

posiedzenia bez zachowania powyzszego trybu powiadomienia.

Uchwaly Rady Nadzorczej zapadajq zwykl4 (wzglgdn4) wigkszoSci4 glos6w w obecnoSci

co najmniej trzech czlonk6w Rady Nadzorczej. W przypadku r6wnoici glos6w w

glosowaniu iawnym ptzewaza glos Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej. Podjgcie

uchwaly dotyczEcej regulaminu dzialalnoSci porgczycielskiej dla swej waZnoici 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 rvybranych przez Dzialdowsk4 Agencjg Rozwoju S.A.
l0
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6. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonuj4 swoje prawa i obowiqzki osobiScie.

7. Czlonkowie Rady Nadzorczej mog4 brat udzial w podejmowaniu uchwal Rady

Nadzorczej oddajqc sw6j glos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Srodk6w

bezpoSredniego porozumiewania sig na odleglo6i.

8. Czlonkowie Zarz4dtt i zaproszeni goScie mogq brai udzial w posiedzeniach Rady

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

sprzeciwi.

9. Rada mo2e korzystai z uslug ekspert6w zewngtrznych, o ile jest to niezbgdne.

s 21.

l. Dla waZnoSci uchwal Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie

wszystkich czlonk6w Rady.

2. Posiedzenia Rady s4 protokolowane.

3. Obslugg Rady prowadzi Sp6lka.

s 22.

l. Rada Nadzorcza sprawuje staly nadz6r nad dzialalnodci4 Sp6lki.

2. Opr6cz innych spraw zastrzezonych postanowieniami niniejszej umowy Sp6lki lub

przepisami prawa, do szczeg6lnych uprawniefi Rady Nadzorczej naleZy:

1) opiniowanie wieloletnich program6w dzialania Sp6lki;

2) ocena sprawozdania Zarz4du z dzialalnoSci Sp6lki oraz sprawozdania hnansowego

za ubiegly rok obrotowy w zakresie ich zgodnoSci z ksiggami i dokumentami, jak i

ze stanem faktycznym, a tak2e ocena wniosku Zarz4du co do sposobu podzialu zysku

albo pokrycia straty za ubiegly rok obrotowy;

3) sktadanie Zgromadzeniu Wsp6lnik6w corocznego pisernnego sprawozdania z

wynik6w oceny, o kt6rej mowa w pkt. 2;

4) ustalanie skladu liczbowego Zarz4du Sp6lki;

5) powolywanie i odwolywanie czlonk|w Zarz4du Sp6lki;

6) (skreSlony)

7) zawieszanie w czynnoSciach czlonka Zarz4du Sp6lki, w tym Prezesa lub calego

Zarz4dtt;

8) reprezentowanie Sp6tki w umowach z czlonkami Zarz4du Sp6lki;

ll
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9) wyraZenie zgody na rozporzqdzanie prawem lub zaci4gnigcie przez Sp6lkg

zobowiqzania do Swiadczenia, gdy warto5i tego prawa lub zobowi4zani a przekracza

warto6i kapitalu zakladowego, i r6wnoczeSnie nie przekracza 3-krotnoSci warto5ci

kapitalu zakladowego;

l0) wyrazanie zgody na zaci4gnigcie kredltu lub poLyczki oraz na udzielenie przez

Sp6lk9 pozyczki niezalelnie od ich wysokodci;

I l) wyraZanie zgody na udzial Sp6lki w czynnodciach prawnych, kt6rych drug4 stron4

jest jakikolwiek podmiot z nizej wymienionych:

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

b) osoby powiqzane wigzami pokrewieristwa lub powinowactwa z czlonkami

Zarz4du Sp6lki;

c) czlonek Rady Nadzorczej lub osoby, kt6re s4 z nimi powiqzane wigzami

pokrewiefstwa lub powinowactwa, podmiotami pov{i4zanymi z nimi kapitalem

lub poprzez pelnione funkcje.

12) wyb6r podmiotu uprawnionego do badania sprawozdari finansowych do

wykonywania badania sprawozdania fi nansowego;

1 3) opiniowanie projekt6w uchwal Zgromadzenta Wsp6lnik6w;

I 4) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Sp6lki;

I 5) uchwalanie regulamin6w dzialalnoSci porgczycielskiej;

l6) uchwalanie na wniosek Zarz4du Regulaminu pracy Zarz4du;

17) uchwalanie na wniosek Zaru4du regulaminu wykorzystania kapitalu rezerwowego i

funduszu specjalnego;

18) wyraZanie zgody czlonkom Zarz4du Sp6lki na prowadzenie interes6w

konkurencyjnych lub udzial albo sprawowanie funkcji w sp6lkach konkurencyjnych;

19) ustalanie wysoko6ci wynagrodzenia dla czlonk6w Zarz4du Sp6lki.

$ 23.

Rada Nadzorcza powoluje czlonk6w Zarz4du Sp6lki po przeprowadzeniu postgpowania

kwalifikacyjnego, kt6rego szczeg6lowe zasady i tryb przeprowadzania okreSla Rada

Nadzorcza w odrebnei uchwale.
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s 24.

1. Rada Nadzorcza moZe delegowai jednego lub kilku spoSr6d swoich czlonk6w do

indywidualnego wykonywania czynnoSci nadzorczych.

2. Kuhdy spoSr6d czlonk6w Rady Nadzorczej ma prawo Z4dat,, aby Rada Nadzorcza

uzyskala wszelkie informacje dotycz4ce Sp6tki.

3. Rada Nadzorcza moZe delegowai jednego lub dw6ch czlonk6w Rady Nadzorczej, na

okres nie dlut2szy ni2 trzy miesiqce, do czasowego wykonywania czynnoSci tych

czlonk6w Zarz4du, kt6rzy zostali odwolani, zlo2yli rezygnacjg albo z innych przyczyn

nie mog4 sprawowai swoich czynnoSci. W uchwale Rady Nadzorczej nale2y okeSlii

okres delegowania oraz wysoko66 wynagrodzenia przysluguj4cego delegowanemu

czlonkowi Rady Nadzorczej.

Zarz4d Sp6lki

s 2s.

l. ZarzEd sklada sig z 1 (ednej) do 3 (trzech) os6b.

2. W przypadku Zarz4dtt wieloosobowego, w sklad Zarz4dt wchodz4: Prezes ijeden lub

dw6ch czlonl6w Zarzqdu.

3. Kadencja Zarz4dtt trwa pigi lat. Mandaty czlonk6w Zarz4du wygasaj4 z dniem odbycia

Zgromadzenia Wsp6lnik6w zatwierdzaj4cego sprawozdanie finansowe za ostatni pelny

rok obrotowy petnienia funkcji.

s 26.

Do skladania oSwiadczeri oraz podpisywania w imieniu Sp6lki umocowani s4:

- w przypadku Zarz4du j ednoosobowego - Prezes Zarzqdu j ednoosobowo,

- w przypadku Zauqdt dwu- lub trzyosobowego - dw6ch czlonk6w Zarz4du lub

czlonek Zarz4du z prokurentem.

s 27.

Wszelkie sprawry zwi4zane z prowadzeniem Sp6lki niezastrzeZone ustaw4 lub niniejszq

umow4 do kompetencji Zgromadzenia Wsp6lnik6w lub Rady Nadzorczej nale24 do

kompetencji Zarz4du Sp6lki.
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s 28.

Zarz4d Sp6lki prowadzi sprawy Sp6lki i reprezentuje j4 na zewn4trz, spelniaj4c swoje

obowi4zki ze starannoSci4 wymagan4 w obrocie gospodarczym, przy Scislym przestrzeganiu

przepis6w prawa, postanowief niniejszej umowy, obowiqzuj4cych regulamin6w

wewngtrznych Sp6lki oraz uchwal powzigtych przez Zgromadzenie Wsp6lnik6w.

$ 2e.

W imieniu Sp6lki umowy z czlonkami Zarz4du Sp6lki zawiera Przewodnicz4cy Rady

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

imieniu Sp6tki innych czynnoSci zwiqzanych ze stosunkiem umownym czlonka Zarz4du

Sp6lki.

s 30.

1. Zarz4d podejmuje decyzje w formie uchwal.

2. Posiedzenia Zarzqdu, jak ijego uchwaly, s4 protokolowane.

3. Kazdy czlonek Zarz4du moze bez uprzedniej uchwaly prowadzii sprawy nie

przekraczaj4ce zakresu zwyklych czynno$ci Sp6lki. Je5li jednak przed zalatwieniem

sprawy inny czlonek Zan4du sprzeciwil sig jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwala

Zan4dt.

4. Szczeg6lowy tryb dzialania Zarz4du i podzial kompetencj i pomigdzy jego czlonk6w

okre!;la Zarz4d w Regulaminie pracy Zarzqdu, uchwalonym przez Radg Nadzorcz4 na

wniosek Zarz4du.

s 31.

(skredlony)

V. Gospodarka Sprilki

s 32.

Sp6lka prowadzi rachunkowo5i 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 3l grudnia 2004r.

2. Zarz4d Sp6lki jest zobowi4zany w ci4gu trzech miesigcy po uplywie roku obrotowego

sporz4dzi6 oraz w ci4gu sze5ciu miesigcy przedstawii Zgromadzeniu Wsp6lnik6w

l4



sprawozdanie finansowe Sp6lki na ostatni dzieri roku obrotowego, za miniony rok

obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z dzialalno5ci Sp6lki w tym okresie.

3. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 2, powinny byi podpisane przez wszystkich

czlonk6w Zarzqdu. Odmowa podpisu powinna byi pisemnie uzasadniona.

s 34.

Srodki wlasne Sp6tki skladaj4 sig z:

| ) kapitaluzakladowego:

2) kapitaluzapasowego;

3) kapitalu rezerwowego:

4) (skreSlony)

s 3s.

l. Kapital zapasowy tworzony jest z odpis6w z czystego zysku, w wysoko3ci ustalonej

uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w, nie mniej jednak niz lll0 (ednej dziesi4tej) czgSci

zysku wykazanego w bilansie sp6lki za dany rok, dop6ki kapitat nie osi4gnie %

wysokoSci kapitalu zakladowego.

2. Na kapital rezerwowy przeznaczone s4 odpisy z czyslego zysku w wysoko3ci, co najmniej

% (ednej cz\ tartej) czgSci tego zysku.

3. (skreSlony).

4. Na kapital rezerwowy mogq byi przeznaczane Srodki finansowe z innych 2r6del niZ z

podzialu zysku.

s 36.

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

statutowe.

2. Na mocy niniejszego aktu wylqcza sig podzial pomigdzy Wsp6lnik6w zysku

w)pracowanego przez Sp6lkg. Zyski zasilaj4 kapitaly rezerwowy i zapasowy Sp6lki, z

kt6rego udzielane bgd4 porgczenia kredyt6w i poZyczek.

3. Za naleZyte prowadzenie ksiggowo5ci Sp6lki odpowiada Zarz4d Sp6lki.

s 37.

Rozwi4zanie Sp6lki moZe nast4pii w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w

drodze uchwaiy Zgromadzenia Wsp6lnik6w powzigtej wigkszoSci4 2/3 (dw6ch trzecich)

glos6r.r'w obecnoici Wsp6lnik6w reprezentuj4cych przynajmniej 314 (trzy czwarte) kapitalu

zakladowego Sp6lki, z zaslrzezeniem wymaganej zgody, o kt6rej mowa w $ 17 umowy

Spolk i. ..---,, 
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l.

3.
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t.

VI. Postanowienia koricowe

$ 38.

Warmif sko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. przejmuje na zasadach

sukcesji prawa i obowi4zki Dzialdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z tl.tulu udzielonych

porgczen oraz wynikajqce z tyttlu realizacji umowy z dnia 17 grudnia 2001 roku nr FPK

PLIDM/10/l 136 zawartej z Polsk4 Agencjq Rozwoju Przedsigbiorczo6ci w Warszawie

na powigkszenie ksiggowo wyodrgbnionego kapitalu funduszu porgczeniowe go (wraz z

regulaminem funduszu porgczeniowego) w wysokoSci 1.900.000,00 zl (slownie: jeden

milion dziewigiset tysigcy zlotych).

W przypadku zrealizowania postanowiefi umowy z dnia 17 grudnia 2001 roku nr FPK -
PL/DMl10ll136 zawartej z Polsk4 Agencj4 Rozwoju PrzedsigbiorczoSci w Warszawie

skutkuj4cego bezwarunkowym nabyciem pnez Warminsko-Mazurski Fundusz

,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. prawa do 6rodk6w okreSlonych w ust. 1, zostan4 one

w caio6ci przeznaczone na podwy2szenie kapitalu zakladowego Sp6lki, a pokryte z tych

Srodk6w udzialy o l4cznej wartoSci 1.900.000,00 zl (slownie: jeden milion dziewigiset

tysigcy ztotych) zostan4 objgte przez Dzialdowsk4 Agencjg Rozwoju S.A. na warunkach

okreSlonychwg5ust.6.

Zakres praw i obowi4zk6w, o kt6rych mowa w ust. I okreSli umowa zawarta pomigdzy

Sp6lk4 a Dzialdowsk4 Agencj4 Rozwoju S.A.

$ 3e.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje sig przepisl

Kodeksu Sp6lek Handlowych oraz innych akt6w normatywnych.

Spory mog4ce wynikn4i w trakcie dzialania Sp6lki rozpatruje S4d wlaSciwy wedlug

siedziby Sp6lki.

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

Koszty zawarcia niniejszej umowy i wpisu Sptllki do wla6ciwego rejestru sEdowego

ponosz? Wspcllnicy proporcjonalnie do objgtych w Sp6lce udzial6w.

3.

2.
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