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Repertorium A  Nr   618 /2022 

 

 

A K T   N O T A R I A L N Y 

 

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku 

(26.08.2022) Zastępca notarialny Piotr Żywiec zastępca Joanny Kuran 

Notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy 

ulicy Białej numer 3 lok. 17, spisał protokół z odbytego w tym samym dniu, w 

siedzibie tej Kancelarii Notarialnej, Posiedzenia Wspólników spółki pod firmą: 

Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w 

Warszawie (adres spółki: 02-563 Warszawa, ulica Wiśniowa numer 11 lok. 1, 

NIP: 5213907695, REGON: 387066230), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000859946, zwanej dalej 

także „Spółką”, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej 

odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pobranej w dniu 26 sierpnia 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1683). -------------------------  

 

Przed czyniącym Zastępcą notarialnym stawiły się: --------------------------------------  

1. Katarzyna Maria Kolanowska, córka Zbigniewa i Wandy, według 

oświadczenia zamieszkała: 02-563 Warszawa, ul. Wiśniowa 11 m. 1, 

legitymująca się dowodem osobistym AWB 431595, PESEL: 72062300804, -  
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2. Magdalena Renata Karpińska, córka Krzysztofa i Teresy, według 

oświadczenia zamieszkała: 01-578 Warszawa, Plac Dionizego Henkla 

numer 6 m. 15, legitymująca się dowodem osobistym CBR 045193, PESEL: 

74020200885, ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Anna Danuta Gaik, córka Włodzimierza i Alicji, według oświadczenia 

zamieszkały: 02-022 Warszawa, ul. Niemcewicza numer 7/9 m. 29, 

legitymująca się dowodem osobistym CGA 003689, PESEL: 65100101086. -  

Tożsamość Stawających Zastępca notarialny stwierdził na podstawie wyżej 

powołanych i okazanych dokumentów tożsamości. ---------------------------------------  

 

PROTOKÓŁ  

POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ OBEJMUJĄCY 

UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ 

AKCYJNĄ ORAZ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKI 

PRZEKSZTAŁCONEJ) 

 

Stawające oświadczyły, że w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie 

wspólników spółki pod firmą Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy 

spółka jawna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”).  --------------------------  

 

Stawające oświadczyły, że wspólnikami w Spółce są:  ------------------------------------  

a) Katarzyna Maria Kolanowska,  -------------------------------------------------------------  

b) Magdalena Renata Karpińska,  -------------------------------------------------------------  

c) Anna Danuta Gaik.  ----------------------------------------------------------------------------  

 

Przy niniejszym akcie okazana została opinia biegłego rewidenta z badania 

wyceny aktywów i pasywów Spółki sporządzona przez biegłego rewidenta 

Jadwigę Kacperczyk (wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 9920) 
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w dniu 4 sierpnia 2022 r. Wskazany biegły rewident został wyznaczony do 

badania wyceny aktywów i pasywów Spółki na podstawie postanowienia Sądu 

Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 29 lipca 2022 r., sygnatura akt WA XIII NS 

REJ KRS 32343/22/961. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponadto Stawające oświadczyły, że: ------------------------------------------------------------------  

1) Dochowane zostały wymogi przewidziane w Kodeksie spółek 

handlowych w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę 

akcyjną, w szczególności przygotowane zostały przez wspólników Spółki 

dokumenty, o których mowa w art. 558§2 Kodeksu spółek handlowych, tj. 

(i) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki; (ii) projekt statutu 

spółki przekształconej; (iii) wycena składników majątku (aktywów i 

pasywów) spółki przekształconej oraz (iv) sprawozdanie finansowe 

Spółki dla celów przekształcenia na dzień bilansowy 1 marca 2022 r. -------------  

2) Wszyscy wspólnicy Spółki uprawnieni są do prowadzenia jej spraw oraz 

reprezentacji; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3) Na podstawie art. 572 Kodeksu spółek handlowych, przekształcenie 

Spółki w spółkę akcyjną nie wymagało przygotowania planu 

przekształcenia Spółki, a jedynie przygotowania dokumentów, o których 

mowa w art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych;  -------------------------------------  

4) Opinia biegłego rewidenta z badania wyceny aktywów i pasywów Spółki 

została złożona do sądu rejestrowego zgodnie z art. 559§4 w zw. z art. 572 

Kodeksu spółek handlowych;  ----------------------------------------------------------------  

5) Spółka przekształcona pod firmą Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie korzystać będzie z dotychczasowej siedziby Spółki na zasadzie 

kontynuacji praw i obowiązków spółki przekształconej zgodnie z art. 553 

Kodeksu spółek handlowych, -----------------------------------------------------------------  
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Następnie wspólnicy Spółki poddali pod głosowanie i jednomyślnie przyjęli 

uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, jak również 

przyjęli statut spółki akcyjnej, o następującej treści:  -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 1 

wspólników spółki 

Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną 

 

Wspólnicy spółki Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna z 

siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 556 i 563 Kodeksu spółek handlowych, 

postanawiają przyjąć uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------  

 

§1 

Wspólnicy spółki Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna z 

siedzibą w Warszawie postanawiają przekształcić spółkę Karmnik Katarzyna 

Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna (zwaną dalej jako ,,Spółka 

Przekształcana”) w spółkę akcyjną, która będzie działała pod firmą Karmnik 

Spółka Akcyjna (zwaną dalej jako ,,Spółka Przekształcona”).  --------------------------  

 

§2 

Wspólnicy spółki Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna z 

siedzibą w Warszawie postanawiają, iż wartość kapitału zakładowego Spółki 

Przekształconej wynosić będzie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). ----------  

 

§3 
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Wspólnicy spółki Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna z 

siedzibą w Warszawie postanawiają, iż wspólnikom uczestniczącym w Spółce 

Przekształconej nie zostaną przyznane jakiekolwiek uprawnienia osobiste, o 

których mowa w art. 563§1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. ------------------------  

 

§4 

Wspólnicy spółki Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna z 

siedzibą w Warszawie postanawiają, że w skład zarządu Spółki Przekształconej 

pierwszej kadencji wejdą:  -------------------------------------------------------------------------------  

- Katarzyna Kolanowska (PESEL 72062300804) jako Członek Zarządu;  --------------------  

- Magdalena Karpińska (PESEL 74020200885) jako Członek Zarządu;  ---------------------  

- Anna Gaik (PESEL 65100101086) jako Członek Zarządu.  ------------------------------------  

 

§5 

Wspólnicy spółki Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna z 

siedzibą w Warszawie postanawiają, że w skład rady nadzorczej Spółki 

Przekształconej pierwszej kadencji wejdą: ----------------------------------------------------------  

- Kinga Maria Grzelewska (PESEL 73051700748) jako Przewodniczący rady 

nadzorczej,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lech Maryniak (PESEL 63051000610) jako Wiceprzewodniczący rady 

nadzorczej,  

- Marek Mąkosa (PESEL 77040703770) jako Członek rady nadzorczej.  ---------------------  

 

§6 

Wspólnicy spółki Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna z 

siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na brzmienie statutu Spółki 

Przekształconej w poniższym brzmieniu:  ----------------------------------------------------------  
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STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------------------------------------------  

 

§ 1.  

1. Firma Spółki brzmi:  Karmnik Spółka Akcyjna.  ---------------------------------------------  

2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Karmnik S.A. oraz 

wyróżniającym ją znakiem graficznym. ----------------------------------------------------------  

3. Założycielami Spółki są Katarzyna Kolanowska, Magdalena Karpińska oraz 

Anna Gaik.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Spółka powstała z przekształcenia spółki jawnej działającej uprzednio pod 

firmą Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna (KRS nr 

0000859946). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. ------------------------------------------------------------------------  

 

§ 3. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. --------------------------------------------------------------  

 

§ 4. 

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --------------  

 

§ 5. 

Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa i filie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----------------------------------------------------  

 

§ 6. 

Spółka może przystępować do innych spółek z udziałem kapitału krajowego, 
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zagranicznego oraz obu tych kapitałów. -------------------------------------------------------------  

 

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI -----------------------------------------------------------------  

 

 

§ 7. 

1.  Przedmiotem działalności spółki jest:  -----------------------------------------------------------  

 

a) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub Internet; -----------------------------------------------------------------------  

b) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; ----------------  

c) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; -----------------------------  

d) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach; -----------------------------------------------------------  

e) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i 

wyrobów tytoniowych; -------------------------------------------------------------------------  

f) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; ----------------------------------------------------------------  

g) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych; -------------------------------------------------------------------------------------  

h) PKD 58.11.Z Wydawanie książek; -----------------------------------------------------------  

i) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; ----------------------------------------  

j) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----------------------------------------  

k) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----------  

l) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; ------------------------------------------  

m) 74.90.Z Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; -------------------------------------------------------------------------------  
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n) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

o) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. -------------------------------------------------------------------------------  

 

2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji 

lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub 

zezwolenie przed podjęciem tej działalności.  --------------------------------------------------  

 

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI-------------------------------------------------------------  

 

§ 8. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się 

na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A 

100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -------------------------  

2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został pokryty w całości.  -------  

3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -------------------------------------------  

4. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. ---------------------------------  

5. Prawo głosu przysługuje z akcji, niezależnie od stopnia ich opłacenia. ----------------  

 

§ 9. 

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewane jest co 

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału 

zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału 

zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  W Spółce można tworzyć również kapitał rezerwowy. -----------------------------------  

3.  Zasady gospodarowania kapitałem zapasowym i rezerwowym określa 

uchwałą Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------  

 

§ 10. 
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1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na 

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia  -------------------------------------------------  

2. Podwyższenia kapitału zakładowego można dokonać w drodze emisji 

nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ------  

3. Dotychczasowi Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych 

akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie 

Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru 

akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga 

większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy 

prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 

zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd 

przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 

sposób jej ustalenia. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze art. 448 

Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału 

zakładowego może zostać powzięta przez Walne Zgromadzenie w 

szczególności w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych. ----------------------------------------------------------------------  

 

§ 11. 

1. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji Spółki nie wymaga uzyskania zgody 

Spółki ani nie podlega innym ograniczeniom. -----------------------------------------------  

2. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu. -----------------------------------------------------  

3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy 

prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych. ---------------------------------------  
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§ 12. 

1. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej 

w trybie art. 359 Kodeksu spółek handlowych, i nabycia umarzanych akcji 

przez Spółkę. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna 

określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość 

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia 

kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------  

 

IV. ORGANY SPÓŁKI ----------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 13.  

Organami Spółki są:  --------------------------------------------------------------------------------------  

a) Zarząd,  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Rada Nadzorcza,  ---------------------------------------------------------------------------------  

c) Walne Zgromadzenie.  --------------------------------------------------------------------------  

 

Zarząd 

 

§ 14. 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.  --------------  

2. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powoływani są przez założycieli 

Spółki przy jej zawiązaniu, przy czym Rada Nadzorcza może odwoływać 

członków Zarządu powołanych przez założycieli i powoływać nowych 

członków Zarządu.  ----------------------------------------------------------------------------------  
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3. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 lat.  -------  

4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członka Zarządu, a także wskutek śmierci, rezygnacji lub 

odwołania. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 15. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -------------------------  

2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz 

spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie 

gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i 

uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w 

szczególności:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

a. prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, ----------------------------------------------  

b. sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w 

sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach 

prawnych,  -----------------------------------------------------------------------------------  

c. prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też 

księgi podejmowanych uchwał,  -------------------------------------------------------  

d. wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych 

organów Spółki. ----------------------------------------------------------------------------  

3.  Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego 

wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności. ------------------------------  

 

§ 16. 

1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji 

Spółki.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki 

nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. --------------------------------  
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3. We wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności 

decydują wszyscy członkowie Zarządu podejmując uchwałę bezwzględną 

większością głosów. ---------------------------------------------------------------------------------  

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka 

posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody 

Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej 

dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni 

rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę 

zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego 

w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu 

wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o 

niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd 

ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając 

dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość 

kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się 

uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie 

siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----------------------------------------------  

 

§ 17. 

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę 

zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i 

świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami 

Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany 

uchwałą Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------  

 

Rada Nadzorcza 
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§ 18.  

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych 

i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powoływani są przez 

założycieli Spółki przy jej zawiązaniu. Walne Zgromadzenie może 

odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych przez założycieli, jak 

również powoływać nowych członków.  ------------------------------------------------------  

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, 

która trwa 5 (pięć) lat.  ------------------------------------------------------------------------------  

4. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w 

każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.  --------------------------------------  

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w 

razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej 

upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Zarząd lub 

członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając 

proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje 

posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Rada 

Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

trzy razy w roku obrotowym. ---------------------------------------------------------------------  

6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z 

żądaniem wymienionym w ust. 5 niniejszego paragrafu, wnioskodawca 

może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek 

obrad.  

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków, gdy wszyscy jej członkowie 

zostali zaproszeni. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 19. 
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1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 

Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć 

spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o 

treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła 

udział w podejmowaniu uchwały. --------------------------------------------------------------  

3. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie za 

wykonywanie przez nich obowiązków oraz zwrot uzasadnionych kosztów 

podróży i zakwaterowania związanych z pracami Rady Nadzorczej, 

określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------  

4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.  ------------------------------------------  

5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz 

wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej 

należy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie 

rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu 

Zgromadzeniu,  --------------------------------------------------------------------------------  

b. badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt.1 

Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, --------------------------------------------  

c. opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz 

wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia, ---------  

d. reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy 

członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych 

powodów poszczególnych członków Zarządu,  --------------------------------------  
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e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----------------------------------  

f. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----------------------------------------  

g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, --------------------  

h. powoływanie biegłych rewidentów do corocznego badania 

sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany 

sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z 

obowiązujących przepisów prawa,  ------------------------------------------------------  

i. uchwalanie regulaminu Zarządu,  --------------------------------------------------------  

j. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, 

złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich 

czynności, ---------------------------------------------------------------------------------------  

k. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego 

wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia członków 

Zarządu,  ----------------------------------------------------------------------------------------  

l. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie 

zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,  ----------------------------------------------  

m. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada 

Nadzorcza uzna to za wskazane, ---------------------------------------------------------  

n. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego 

Zgromadzenia.  --------------------------------------------------------------------------------  

6. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza 

może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i 

pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a 

także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty 

finansowe.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 20. 
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1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak 

delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych 

czynności nadzorczych.  ------------------------------------------------------------------------------  

2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych 

przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego 

wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo 

uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd 

obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.  ---------  

3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego 

wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość 

ustala Walne Zgromadzenie.  -----------------------------------------------------------------------  

 

§ 21. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. --------  

2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada 

Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków 

do wykonywania takich czynności prawnych. -------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie  

 

§ 22. 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli 

Zarząd nie zwoła go w ustalonym w Statucie terminie. -----------------------------------  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za 

wskazane, a także akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub głosów w Spółce. -------------------------------------------------------------  
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4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być 

dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce 

walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku 

zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące 

postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to 

uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może 

zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem 

nowych lub zmienionych postanowień statutu.  ---------------------------------------------  

5. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub 

przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie 

przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub 

przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki 

zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń 

elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze 

akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez 

niego inny adres poczty elektronicznej. --------------------------------------------------------  

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu 

każdego roku obrotowego. ------------------------------------------------------------------------  

7. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:  ----------------------  

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, 

b. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat, --------------------------  

c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków. ------------------------------------------------------------------------------  

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być też inne 

sprawy. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8.     Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Węgrowie lub w 

innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określonym przy 

zwoływaniu Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------  

 

§ 23.  

1.     Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące 

sprawy:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy,  

b. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za 

wykonane przez nich obowiązki, -----------------------------------------------------------  

c. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody 

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub 

nadzoru, -------------------------------------------------------------------------------------------  

d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  -----------  

e. przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat,  --------------------------  

f. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,  -----------------------------  

g. rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki,  -------------------------------------  

h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,  ---------------------------  

i. umarzanie akcji przez Spółkę,  --------------------------------------------------------------  

j. zmiana niniejszego Statutu,  -----------------------------------------------------------------  

k. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,  -------------------------  

2 Uchwały zapadają większością bezwzględną głosów, chyba że przepisy 

niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze 

wymogi.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI ---------------------------------------------------  
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§ 24.  

Rozwiązanie Spółki powodują:  -----------------------------------------------------------------------  

a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu 

siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w 

formie aktu notarialnego, --------------------------------------------------------------------------  

b. ogłoszenie upadłości Spółki,  ----------------------------------------------------------------------  

c. inne przyczyny przewidziane prawem.  -------------------------------------------------------  

§ 25. 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.  -----------------------------  

 

§ 26. 

1.  Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie 

likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów.  -------------  

2.     Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 27. 

Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie 

może  nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu 

likwidacji i wezwaniu wierzycieli.  -------------------------------------------------------------------  

Majątek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dzieli się między 

akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 

zakładowy.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

VI. INNE POSTANOWIENIA ------------------------------------------------------------------------  

 

§ 28.  

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. ------------------------------------  

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2023 roku. -----------------------  
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§ 29.  

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym. -----------------------------------------------------------------------------  

 

§ 30.  

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

spółek handlowych i inne przepisy obowiązujące Spółkę. -------------------------------------  

Wspólnicy Katarzyna Kolanowska, Magdalena Karpińska oraz Anna Gaik, 

działając na podstawie art. 555 w związku z art. 313 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, niniejszym dokonują objęcia akcji w następujący sposób: -------------- 

1) Katarzyna Kolanowska oświadcza, że obejmuje 42.000 (czterdzieści dwa 

tysiące) akcji serii A o numerach od A1 do A 42.000, a wkład pieniężny na 

objęcie tych akcji został wniesiony w całości przed dniem rejestracji 

przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, jako wkład 

pieniężny wspólnika do spółki jawnej (Spółki), o którym mowa w art. 25 

pkt 2) Kodeksu spółek handlowych;  ----------------------------------------------------  

2) Magdalena Karpińska oświadcza, że obejmuje 42.000 (czterdzieści dwa 

tysiące) akcji serii A o numerach od A 42.001 do A 84.000, a wkład 

pieniężny na objęcie tych akcji został wniesiony w całości przed dniem 

rejestracji przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, jako 

wkład pieniężny wspólnika do spółki jawnej (Spółki), o którym mowa w 

art. 25 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych; -------------------------------------------

-----------  

3) Anna Gaik oświadcza, że obejmuje 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji serii A o 

numerach od A 84.001 do A 100.000, a wkład pieniężny na objęcie tych akcji 

został wniesiony w całości przed dniem rejestracji przekształcenia Spółki w 

rejestrze przedsiębiorców KRS, jako wkład pieniężny wspólnika do spółki 
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jawnej (Spółki), o którym mowa w art. 25 pkt 2) Kodeksu spółek 

handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Katarzyna Kolanowska, Magdalena Karpińska oraz Anna Gaik oświadczają, że 

będą uczestniczyły w Spółce Przekształconej. -----------------------------------------------------  

 

Katarzyna Kolanowska, Magdalena Karpińska oraz Anna Gaik, działając jako 

założyciele Spółki Przekształconej, na podstawie art. 3281§5 Kodeksu spółek 

handlowych, oświadczają ponadto, że podmiotem prowadzącym rejestr 

akcjonariuszy Spółki Przekształconej będzie Trigon Dom Maklerski Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033118. ---------------------------------------------  

 

Stawające oświadczyły, że:  -----------------------------------------------------------------------------  

1) wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy 

złotych) i stosownie do treści ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od 

czynności cywilnoprawnych, od powyższej kwoty zostanie pobrany podatek od 

czynności cywilnoprawnych,  --------------------------------------------------------------------------  

2) wartość dotychczasowych wkładów wspólników Spółki Przekształcanej 

wynosi 106.000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych), a zatem kwota 6.000,00 zł (sześć 

tysięcy złotych) stanowi kapitał zapasowy Spółki Przekształconej.  -------------------------  

 

Zastępca notarialny poinformował Stawające o:  -------------------------------------------------  

- zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych 

Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie 

teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się 

elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po 

sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące 
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podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo 

podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego 

elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w 

Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w 

Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego 

umieszczenia w Repozytorium, a którego egzemplarz wydaje stronie; --------------------  

- treści art. 19d w zw. z art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.), zgodnie z którym, 

jeżeli do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został 

umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego 

dokumentu w Repozytorium. --------------------------------------------------------------------------  

- treści art. 55 i następnych ustawy z dnia 01 marca 2019 roku o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 971 ze zm.), w szczególności o treści art. 59 powyższej ustawy, tj. o 

zakresie informacji podlegających zgłoszeniu do Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych, a nadto, o tym, że informacje te są zgłaszane do 

powyższego Rejestru nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpisu 

spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych 

informacji – zgłaszane są do powyższego Rejestru w terminie 7 (siedmiu) dni od 

ich zmiany, a nadto, że zgodnie z art. 61 powyższej ustawy zgłoszenia do 

Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. --------------------------------  

 

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości. -------------------  

Koszty niniejszego aktu pokrywa Spółka. ----------------------------------------------------------  
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Opłaty wynoszą i zostaną zapłacone przelewem:----------------------------------------- 

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy 

notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) ------------------------------------------------- 1.100 zł, 

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 

roku, poz. 106) -------------------------------------------------------------------------------------- 253 zł, 

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z 

art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 3 pkt 3, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. 

f, art. 6 ust. 9 pkt 1, 2, 3, art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 pkt 11 lit. a, ustawy z dnia 09 

września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

111 ze zm.) od podstawy opodatkowania wynoszącej kwotę 100.000,00 zł, po odliczeniu 

od tej kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty 

sądowej związanej ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 500 zł oraz 

opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zmianie 

wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 100 zł, według stawki 0,5% ----------------  490 zł. 

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za umieszczenie 

elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium 

Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w kwocie netto 200 zł, na podstawie §16 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie 

maksymalnych stawek taksy notarialnej, wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 46 

zł tj. w łącznej kwocie 246 zł. ------------------------------------------------------------------------------  

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany  

Na oryginale aktu właściwe podpisy. 

 

Repertorium A Nr 620/2022 

Odpis niniejszy wydano dla Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. 

Pobrano:  

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych 

stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473)--------------- 120,00 

zł 
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2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa 

ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.)  -------------------------- 27,60 

zł  

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2022 roku. 

 

 

 


