TEKST IEDNOLITY AKTU ZAŁOŻY CIEL SKIEGO

PRZED§ĘBIOR§TWA TURYSTYCZNO - HANDL0W() U§ŁUGowEGo,,KOF[IN, SPOŁKI Z OGRANICZONĄ
oDpoWIEDzIALNośct,ą
NA DZIEŃ 12.09.2018 r.

AKT zdl,ożvCIEL§KI
spół,rr z oGRANICzoNĄ oDpowIEDzIALNoścą
I. Postanowienia Ogólne
§1.

Stawający Kazimierz Pałasz i Zbigniew Winczewski

powoĘą *--

§połkę z ogranicz§ną odpowiedzialnościązwaną dalej ,,Spółką".

§2.
Spółka będzie nosiła nazwę: Przedsiębiorstwo TtrrysĘczno - Handlowo -

Usługowe rrKonin" §połka z ograniczanąodpowiedzialnością.
Spółka może uzywać

Usługowe

skrótu: Przedsiębiorstwo Thrystyczno

,rKonin"

-

Handlowo -

Sp. z o.o.

§3.

1. Siędzibą Społki jest miasto Konin, ul. Aleje

2.

1

Maja nr 13.

§półka dzińana terenie całej Polski oraz?.a granicą.

3. Spółka może tworzyó oddziały i przedstawicielstwa w kraju otazza granicą.

§4.
Przedmiotem działania Spółki są: -------

1)

Sprzedaż

detaliczna

przewagą żywności,napojów

na w niewyspecjalizowanych sklepach z

i

wyrobów §rtoniowych ( PKD 47.1t.Z),
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2)
3)
4)
5)
6)

Hotele

i

podobne obiekty zalnvaterowania ( PKD 55.rc.Z ), --------

Restauracje

i

inne stałe placówki gastronomiczne

(

PKD 56.10.A

), -----

Działalnośćagentów i pośredników turystycanych oraz organizatorów
furystyki ( PKD 79.|.)

Wynajem

i

,

zarządzanie nieruchomościami własnymi lub-----

dzierżawionymi ( PKD 68.2a.Z ), --------Pozostała deiałalnośćusfugowa, gdzie

indzĘ niesklasyfikowana ( PKD

96.a9.Z),

7)
8)
9)

Artystyczna

i

litęracka działalnośćtworcra (

PKD 9a.$.Z

), -------------

Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i technicana, gdńe indziej --

niesklasyfikowana ( PKD 74.9a.Z),

Działalnośćzultry-ana z wyszukiwaniem miejsc pracy
pracowników

(

PKD

i

pozyskiwaniem

78.LO.Z),

10) Pozostała działalnośóusługowa w zakresie rezerwacji i działalnościznią

zvłięane ( PKD 79.9),
1

1) Działalnośćzvłięana z

otganizacją targów, wystaw i kongresów (

PKD

823a.Z),

12) Pozaszkolne formy edukacji (PKD

85.5),

13) Działalnośćwspomagająca edukację (PKD

85.6),

14) Działalność w§pomagEąca wystawianie przedstawień artystycznych
(

PKD 9a.02.Z),

15) Działalnośćobiektów sfużących poprawie

kondycj

i ftzycmej ( PKD ---

93.13.Z),

1ó) Działalnośćrcaywkowa i rekreacyjna (PKD

93.2).

17) Działalnośćusfugowa wspomagającatranspoń lądowy ( PKD 52.2t.Z). ---§5.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
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§6.

l. Kapitał zakładowy Społki wynosi

§.380.000,00 zł (pięć milionów trzysta

--

osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 538 (pięćsettrzydzieści osiem )

d

równych i niepodzielnych udziałów o wartościnominalnej po 10.000100
( dziesięć tysięcy złotych)
,)

Udziń

kńdy udział.

o którym mowa wyżej obejmuje w całościGmina Miejska Konin.

-*-

rt

J. Każdy wspóInik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do końca 2006 roku do-------

kwoty 8.000.000,-zł (osiem milionów złotycĘ nie stanowi mriany umowy--Spółki.

§7.
1.

Udziały w Spółce są zbywalne. Zbycie lub zastawienie udziałów
wymaga

,,

uchwĄ Zgromadzenia Wspólników.

Zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów podjęte na podstawie -------uchwały Zgomadzenia Wspólników wydaje w formie pisemnej Zarąd,.-----

J.

Wspólnik, który zalnarcrza zbyć swoje uduiały w całościlub części,-----------powinien zgłosić swój zamiat Zarądowi co najmniej na jeden miesiąc----przed terminem Zgromadzenia Wspótników.

4. Zbycie lub zastawienie udziałów nasĘpuje w formie pisemnej pod

**..

rygorem niewarrości.

5. Udziały w Spółce mogą być umarzane.
§8.
t.

Wspólnik zobowiązuje się do dopłat na pokrycie strat bilansowych

----

Spółki w wysokości uchwalonej ptzęzZgromadzenie Wspólników. ----Wysokości i terminy dopłat będą ozlrlaczone w miarę potrzeby w drodze --

uchwĄ

Zgr omadzenia Wspólnikóą podj ętej nłłyl,Jąwiększościągło sów.

*
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§9.
1. lYspóInicy uczes8riczą w podziale czystego zysku, wynikającęgo ------

zracffilago bilansu propoĘonalnie do wniesionych udziałów.
2. Zgroundzenie \Mspólników moze na podstawie uchwały wyłączyć cąść

zysku od podziafu.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwsz.y

rok obrotowy kończy się z dniem

3ll2.200l

roku.

4. W Społce mogą być trvorzone fundu§ze: rezef,\rowy, zapasowy, nagród
inne fundusze celowe rależŃe od potrzeb
II. Wladze §pólki. ..-

§10.

Władzami Spółki są:
t.

Zgromadzenie Tfspólników

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

§ 11.
Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach

:

I) zatvłierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wielolefirich programów jej
działalności,
2) tozpŃrz.eńa i zatwietdzenia sprawozdantaZaruądu z działalności-*--

Spółki oraz §prawordańa finansowego zaubiegły rok obrotow},
3) podziafu zysku lub pokrycia strato

4) udzielenia członkom organów Społki absolutorium z wykonaniaprz,ęz

nich obowiązków,-5) zbycia i zastawienia udziałów

-----

6) podwyższeńa lub obnizenia kapitafu zakładowego,

--
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7) złńany umowy Społki,
9) nabyciai

ńycia nieruchomościo ------

10) zatwierdzania regulaminu działalnościRady Nadzorczej,
11) ustalania zasad ksźałtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, 12) ustalani a zasńkształtowania wynagro dzńCzłonka Zaruądu- Prezesa

Zarządu;
13) roryaĘwania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przęzRadę

Nadeorcząi Zaruąd

,

14) w innych sprawach, zahórych roąpatrzeniem wypowie się \Mspolnik lub --

Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1110 częścikapitału zakładowego-Społki,
15) ustalania wymogów, jakie musi spełniać kandydat na Członka Zatądu

-

Prezesa Zatądu Spółki, -

16) powołania pekromocnika do podpisania umowy o świadczenie usług
w zakresie zaffĄdzańa z CzłonkiemZarądu* PręzesemZaruądu

§

12.

1. Uchwały Zgromadzenia \Yspólników zapadają zwykłą większościągłosów
jeżeli podjęto je na Zgramadzeniu, w którym uczestriczyli Wspólnicy,
reprezenfujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego. Jeżeli na

--__-

skutek braku dwóch trzecich nvołano Zgromadzenie Wspólników w drugim

terminie

zW

samym porądkiem obrad, dla jego ważnościwystarcza

obecnośćwspólnikóą reprezenfujących co najmniej jedną drugą kapitafu.----

Powyższe nie ma zastosowania jeżeli kodeks handlowy lub umowa
przewiduje wymogi bardziej rygorysty cmrc.
2. Dlapodjęcia

uchwĄ w

sprawach wymienionych w § 11 ust.3 do 13,

koniecme jest uzyskanie większości dwóch trzncichgłosów.
3. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. --
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§

13.

1. Zgromadzenie S/spólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzsnie Wspolników zwofuje corocznie Zarząd nie póariej
tttżw ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaśjeżeli Zarząd *nie ucąyni

tęo w przepisanym terminie, prawo zwołania Zwyczajnego -------

Zgromadzenia Wspólników przysfuguje Radzie Nadzorczej
3. Nadzwyczajne Zgtomadzenie zwołuje Zatądz własnej inicjatywy, Rada -----

Nadzorcza jeżeli uzna ta za wskazane, albo Wspólnicy reprezenĘący

--*--

co najmniej jedną dziesiątą częścikapitału zakładowego.--------

4.

Zgtomadzenie \Mspólników

zwoĘe

się pisemnie r-a potwierdzeniem---------

odbioru, prrynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzeniao-----chyba że w szczególnym przypadku wszyscy Wspólnicy zgodzą się na

inny sposób zwołania.
5. Wspólnicy

uczestricząw Zgromadzeniu \Yspólników osobiście albo praez ---

umocowanych pehromocników.

§

1.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Pruewodniazącego
i

,,

14.

jest wybierana przez Zgromadzenie \Mspólników.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady otaz -wykonywać inne obowiązki tylko osobiście

3. Kadencja Rady Nadzorczej

łrwatrry lataikońcry się po upływie roku

obrotowego z daĘ zaffiłietdzenia bilansu za rok poprzedni.

4.

UchwĄ

Rady Nadzorczej zapadaj

ą mlykłą większościągłosów.

W prąr,padku równej ilościgłosów decyduje głos Przewodniczącego. ---------

§15.
1.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz §praw zastrzężonych
Kodeksem spółek handlowy ch nalaĄ ; ----------

1) powołanie i odwołanie Prezesa Zarądu,

2) powołanie i odwołanie członków Zarządu na wniosek PrezesaZarządu, ---

) uchwalanie regulaminu dzińania Zarządu,
4) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających roąpatrzeniu przez
3

Zgr omadzenie Wspólników,

5)
6)

ustalenie zasad wynagrodzenia i podpisywania umów z cńorlriami Zarządu,

wyrazanie zgody na zaciąganie kredytów lub poĘczeko wartościpowyżej
150.000,00 zł,

7)

wybór podmiofu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

do

--

wykonania badania lub przeglądu sprawozdańa finansowego.

§ 16.
I. Zarząd Społki składa się

z 1 (iednego) do 3 (trzech) członkóW w tym Prezesa

Zarządu.Ilośćczłonków Zavądu ustalana jest w drodze uchwały
Z gr

omadzeni a Wspólników.

2. KadencjaZarządutrwa 5 (pięć) lat. Mandat Członka Zarządu wygasa

z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwietdzającego sprawozdanie
finansowe za ostabri pełry rok obrotolyy. -*---

3.Przez pełny rok obrotowy rozumie się okres od

1

stycmia do 31 grudnia -----

danego roku.

4. Cńonek Zarządu nie moze bez zeml olenia Rady Nadzorcz ej, wyrużonego na
piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami jako Wspólnik lub ---------

członek władz irrnej Spółki, atakże nie moze prowadzić na własny rachunek
działalnościo charakterze zbliżonym do przedmiotu działania Spółki
5. Członkowi Zarządu przysługuje od Społki wynagrodzenie i zwrot

poniesionych kosztów mńązanych z pełnieniem funkcji zgodnie z zawartą --umową o świadczenie usfug w zakresie zarządzartia.-----6. Podpisanie umowy z Cńoltl<ten

Ztządu - Prezesem 7,arądu ?liwlela

pekromocnik powołany uchwałą Zgromadzenla Wspolników uwzględniając ---
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zasady ksztahowania wynagrodzeń oraz innych warunków świadczenia usfug
zawartych w odrębnej uchwale Zgromadzenia \Yspólników.

§

17.

l. Zarąd, zarądza majątkiem i sprawami Spółki oraz kieruje całoksńałtem
bieżącej działalnościgospodarczej Spółki.

Z.Da składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych----i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Społki są uprawnieni: ---samodzielnie Prezes Zatądu lub łącanie dwaj pozostali Członkowie ------Zarządu, albo jeden Członek Zarządu i prokurent

3. Zarząd Społki zobowięany jest sporządzić roczny

progrźlm działalności--

gospodarczej i inwestyryjnej Społki orazprzedkładać go Radzie Nadzorczej

----

w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok działalności
gospodarczej.

4. Zaruąd Spółki jest zobowiązarry w ciągu

3 miesięcy po upływie roku

obrotowego sporądzić orazw ciągu 6 miesięcy przedstawić

-*----

Zgromadzeniu Wspólników bilans na ostatni dzień roku obrotowego*----

i sprawozdanie zdziałalności§półki aruz sprawozdanie finansowe.
III. Postanowienia końcowe.

§18.

Rozwiązanie Spółki może nasĘpić w sytuacjach przewidzianych prz,ez.prawo ..a ponadto w drodze

uchwały Zgromadzenia Wspólnikóq powziętej

benvzględną większościągłosów w obecności Wspolników, reprezenfujących
przynajmniej dwie trzecie kapitału zakładowego Społki.

§

19.

1. Likwidację Spółki prowadzi Zaruąd albo likwidator łvybrany ptzęz

*

Zgr omadzeńe Wspólników.

2. Z chwllą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. ---3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem " w likwidacji

u.

---

§20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu

-

społek handlowych oraz innych aktów normaĘwnych. -------

§21.
Spory mogące wynikać w trakcie dzińańa Spółki roąpatruje przedmiotowo

---

właściwySąd.

§22.
Wypisy niniejszego aktu mozna wydawać Wspólnikom i Społce w dowolnych

-

ilościach.

§23.

Koszty zawarcianiniejszej umowy ponosi Gmina Konin

KOIIIEC TEKSTU JEDNOLITEGO
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lRadosław Sroczyński -
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