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PROJEKT

UMOWY SPÓLKI

Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

§ 1.

1. Stawajacy oswiadc7.aja, zc Uchwala NadzyvYC7.ajnego 7gromad7.cnia \Xlspólników Spólki

Spólk~ pod firma: Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej"AR1\L\ROL" spólka z ograniczona

odpowiedzialnoscia z siedziba w Lubiczynie numer 1, kod: 74-120 \\!iduchowa, wpisana do

rejcstru przedsiebiorcó"v prowadzoncgo przcz Sad Rcjonowy Szczecin - Centrum w

Szczecnie, XIII Wydzial Gospodarczy IZrajowego Rejestru Sadowego pod nU1Tlerem KRS:

0000166736, posiadajaca numery: NIP: 8580008754, REGON: 810428060 na podstawie Planu

Podzialu z dnia 29 listopada 2012 r., dokonano podzialu Spólki Przcdsiebiorstwo Produkcji

Rolnej "AIUvL\ROL" spólki z ograniczona odpowiedziah10scia z siedziba w Lubiczynie przez

przeniesienie zorganizowanej czesci przedsiebiorst\va SpÓlki na SpÓlke nowo zawiazana pod

firma: "J\RMAROL GOSPODARSTIvO BOLKOWTCE - CZARNÓWKO" spÓlka z

ograniczona odpowie dziab oscia z siedziba w Lubiczynie w zam1an za udzialy w SpÓlce nowo

z~rwlazaneJ, zgodnie z planem podzialu Spólki: Przedsiebiorstwo Produkcji Rolnej

"ARMAROL" spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia z sicdziba w Lubiczynic.

2. Stawajacy oswiadczaja, iz w celu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zawiazuja spólke z

ograniczona odpowiedziahlOscia, zwana dalej "SpÓlka".

§ 2.
1. Firma SpÓlki brzmi: "AR1\L\ROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE - CZARNÓWKO"

spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia.

J SpÓlka moze uzywac firmy w skrócie: "ARMAROL GOSPODARTSWO BOLKOWICE _

CZARL'\JÓWKO" sp. z 0.0. oraz wyrózniajacego ja znaku graficznego

§ 3.

Siedziba SpÓlki jest Lubiczyn

§ 4.

Obszarem dzialania SpÓlki jest obszar Rzecz)1Jospolitej Polskiej i zagranica

§ 5.

Czas trwania Spólki jest nieograniczony

§ 6.

Spólka jest uprawniona do zawiazywania przedstawicielstw, oddzialów, zakladów handlow)'ch i

uslugowych w kraju, przystepowania do innych spÓlek i zakladania nO\v)'ch spÓlek, byc

udzialowcem innych spólek, a takze byc czlonkiem korporacji, stowarzyszell, organizacji
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gospodarczych, handlowych, naukowych i innych o ile zostanie podjeta odpmvicdnia uchwala

WspóhukÓw.

§ 7.

l. Przedmiotem dzialalnosci SpÓlki jest:

l. Uprawa zbÓz, roslin straczkO\vych i roslin oleistych na nasiona, z \vylaczeniem ryzu 

01.11.2,

2. Uprawa warzyw, wlaczajac melony oraz uprawa roslin korzeniO\vych i roslin bulwiastych
- 01.13.2,

3. ChÓw i hodowla bydla mlcC7:nego - 01.41.2,
4. ChÓw i hodowla swiÓ- 01.46.Z,
5. ChÓw i hodowla drobiu - 01.47.Z,

6. Uprawy rolne polaczone z chowcm i hodowla zwierzat (dzialalnosc mieszana) - 01.50.7,
7. Dzialalnosc uslugowa wsp011l.agajaca produkcje roslinna - 01.61.Z,

8. Dzialalnosc uslugowa wspomagajaca chÓw i hodowle zwierzat gospodarskich - 01.62.Z,

9. Sprzedaz hurtowa zboza, nie przetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzat -
46.21.Z,

10. Sprzedaz hurtowa zywych zwierzat - 46.23.2,

11. Sprzedaz hurtO\va skÓr - 46.24.Z,

12. Sprzedaz hurtowa owocÓw i warzyw - 46.31.Z,
13. Sprzedaz hurtowa lTliesa i \vyrobÓw z lTliesa - 46.32.Z,

14. \vynajelll i zarzadzalue lueruchomoscia1ll1 wlasnynTi lub dzierzawionynTi - 68.20.Z,

15. Pozostala dzialalnosc profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

nie sklasyfikowana - 74.90.7

2. \v przypadku, gdy do prowadzelua danego rodzaju dzialalnosci potrzebna jest koncesja,

zezwolenie lub wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej, Spólka bedzie prowadzic te

dzialalnosc po uzyskaniu danej koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru d%ialalnosci

regulowanej.

§ 8.

1. Kapital zakladowy Spólki wynosi 50.000,00 PLN (pi~cdziesiat tysiecy 00/100 zlotych) i dzieli

sie na 100 (sto) rÓwnych i niepodzielnych udzialów po 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych)
kazdy.

2. Udzialy objete przez Stawajacych pokryte zostaja wplatalni pielueznynTi

3. Udzialy w kapitale zakladO\vylll zostaja objete w nastepujacy sposÓb:
a) Artur IVIariusz U sZY11ski:

27 (dwadziescia siedern) udzialÓw o wartosci 1l0111.inalllej500,00 PLN (piecset 00/100

zlotych) kazdy, tj. o lacznej wysokosci 13.500,00 PLN (trzynascie tysiecy pi~cset
00/100 zlotych) oraz

wspÓlwlasnosc ulamkowa w wysokosci l/! (jedna czwarta) w 25 (dwadziescia piec)

udzialach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych) kazdy, tj. o

lacznej wysokosci 12.500,00 PLN (dwanascie tysiQcy piecset 00/100 zlotych),
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b) Stanislaw Kurcz - 20 (dwadziescia) udzialów o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecsetI '

00/100 zlotych) kazdy, tj. o lacznej wysokosci 10.000,00 PLN (dziesiec tysiecy 00/100
zlotych),

c) Robert Uszyriski - wspólwlasnosc ulamkowa w wysokosci 1/4 (jedna cz\varta) w 25

(dwadziescia piec) udziaIach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych)

kazdy, tj. o lacznej wysokosci 12.500,00 PLN (dwanascie tysiecy piecset 00/100 zlotych),
d) Stanislawa Uszytiska - wspólwlasnosc ulamkowa w wysokosci 1;'4 (jedna czwarta) w 25

(chvadziescia piec) udzialach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych)

kazdy, tj. o lacznej wysokosci 12.500,00 PLN (dwanascie tysiecy piecset 00/100 zlotych),

e) Jolanta Tomczyk - wspólwlasnosc ulamkowa w \vysokosci 1/4 (jedna C?;warta) w 25

(dwadziescia piec) udzialach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych)

kazdy, tj. o lacznej ,,'}'solmsci 12.500,00 PLN (dwanascie tysiecy piecset 00/100 zlotych),

f) Halina Szumska - wspólwlasnosc ulamkowa w wysokosci l/z (jedna druga) w 28

(dwadziescia osiem.) udzialach o \vartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych)

kazdy, tj. o lacznej \,'}'sokosci 14.000,00 PLN (czternascie tysiecy 00/100 zloty ch),

g) Norbert Szurnski - wspÓlwlasnosc ularnkowa w wysokosciVz (jedna druga) w 28

(chvadziescia osiem) udzialach o wartosci nominalnej 500,00 PLN (piecset 00/100 zlotych)

kazdy, tj. o lacznej wysokosci 14.000,00 PLN (czternascie tysiecy 00/100 zlotych).
4. Kazdy WspÓlnik lTlOzeposiadac wic;,'cejHizjeden udzia1.

5. Udzialy ,v kapitale zakladowym. Spólki moga byc pokryte WKladem pienieznym,

niepienieznym lub w sposób mieszany.

6. Na kazdy udzial przypada jeden glos.

I Wspólnicy uczestnicza w zyskach Spólki proporcjonalnie do posiadanych udzialów.

8. \X!spólnicy uczestnicza w stratach Spólki w tych samych proporcjach jak i w zyskach.

§ 9.

L Uchwala Zgromadzenia \X!spólników bez zmiany umowy Spólki mo7.1iwe jest podwyzszenie

kapitalu zakladowego do wysokosci 6.000.000,00 zl (szesc milionów 00/100 zlotych), w

tenninie do konca 2022 roku, poprzez pochvyzszenie wartosci nOiTunalnej udzialów juz

istniejacych lub ustanowienie nowych wId adami pienieinymi lub niepienieinymi.

2. Ternun i wysokosc wpIat na Pod,,'}'zszenie kapitalu zakladowego okresli uchwala

Zgromadzerua \vspólruków.

3. Pod,,'}'zszenie kapitalu 7:akladowego moie równiez nastaprc ze srodków Spólki jezeli bilans
wykaze odpowiednia rezenve w funduszach SpÓlki (art. 260 k.s.h.).

§ 10.

1. 'Zbycie udzialu oraz zastawienie udzial wymaga zgody 'Zgromadzenia \X!spólników. Uchwala

w przednTiocie zbycia albo zastawienia udzialu \V)T111agazwyklej wiekszosci glosów.

'} Pierwszerlstwo w nabyciu zbjrwanych udzialów przysluguje \vspó1nik0111 proporcjonaltue do
posiadanych udzialów.

§ 11.

1. Udzialy w Spólce sa dziedziczone.
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2. \XlspóJuprawl1icni z udzialu lub udzialów wykonuja swoje prawa w Spqlce przez wspólncgo

przedsta\viciela. Za swiadczenia zwiazane z udzialelTl odpowiadaja solidarnie.

§ 12.

1. Udzialy moga byc umarzane za zgoda \'VspÓlnika w ('1rodze nabycia ddzialu przez Spólke

(umorzenie dobrowolne).

') Umorzenie udzialu wyrnaga uchwaly Zgromadzenia \V'spólników, okreslajacej podstawe

pmvn, umorzenia i wy,okoic wynagwdzenia przy,lugujacego W'PÓInik1'vi.
§ 13.

Wladzami Spólki sa: Zarzad iZgrOllladzenie Wspólników.

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników jest naj\vyzszym organem Spólki.

2. Zgromadzenia \V'spólników beda odbywaJy sie w siedzibie Spólki, w Szczecinie, \V'ars7:awie,

Poznaniu, Gdatisku, Krakowie, Wroclawiu, lvIiedzyzdtojach, Swinolljsciu, Kolobrzegu,

Sopocie i Zakopanem. I

3. Zgromadzenie \V'spólników moze sie odbyc równiez \v innym mlcJscu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli wszyscy Wspólnicy ""l'raza na to zgode na pisn:ue.

4. Zgromadzenie \X1spÓlnikó\v zwoluje sie za pomoca listów poleconych lu~ przesylek nadanych
poczta kurierska, wysIanych co najm.niej dwa tygodnie przed term~nem Zgromadzenia

Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesylki nadanej poczta kurierska, zawiadomienie

moze byc wysIane \V'spóh1ikowi poczta elektroniczna, jezeli uprzednio wiyrazil na to pisemna

zgode, podajac adres, na który zawiadomienie powinno byc wyslanc. \'1/ z~wiadomicniu nalezy

oznaczyc dziel1, godzine i n1iejsce Zgromadzenia \\lspólników oraz sz~zególowy porzadek

obrad. \\1 przypadku zan1ierzonej zmiany umowy SpÓlki nalezy wskazac istotne elementy

tresci proponowanych znllan.

§ 15.

Wspólnicy moga uczestniczyc w Zgromadzeniu \\1spólników oraz \vykonywac prawo glosu przez

pelnomocników. Pelnomocnictwo powinno byc udzielonc na pismic pod rygorem niewa7.nosci.

§ 16.

Uchwaly Wspóh1ików zapadaja na ZgrOllladzelllu Wspóh1ików zwykla wiekSzoscia glosów, o ile

niniejsza umowa lub przepisy kodeksu spÓlek hancUmvych l1ie stanowia inacz~j.

§ 17.

Do wylacznej kompetencji Zgromadzel11a Wspóhllków - oprócz innych sprawa wym.iel11onych w

Kodeksie Spójek. H~ndlo\'~ych i n~niejs7:ej umowie ~ nalÓy . , ., I, ..
l. rozpatrze1l1e 1 zat\vlerdze1l1e sprawozda1l1<1 Zarzadu z dZlalalnosCl ~p()lla, sprawozda111a

finansowego za rok ubiegly oraz udzielellle absolutorium czlonkoni organów spólki z

wykonania przez nich obowiazków,

') postanowienie dotyczace roszczet'i o naprawienie

SpÓlki lub sprawowalllu zarzadu albo nadzoll.1,
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ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

4. nabycie i zbycie nierucholl1osci albo udzialu w nieruchomosci,

5. zwrot doplat,

6. powolywanie i odwolywanic czlonków Zan:adu,

7. powolywanie i odwolywanie re\videntÓw SpÓlki

8. zmiany umowy SpÓlki.

ora7.

§ 18.

l. Zarzad jest organem wykonawczym SpÓlki, prowadzacym \vszelkie biezace spra\\"y i

reprezentuje SpÓlke na zcwnatrz. I
'} Mandat Czlonka Zarzadu \'lygasa z chwila odwolania, rezygnacji badz smierci Czlonka

Zarzadu. I
3. Mandat Czlonka Zarzadu nie ",vygasa po ?:atwicrdzcniu przc?: Zgromadzcnie \'\'spÓ]nikÓw

sprawozdania finansowego za pierwszy i ostatni pelny rok obroto\vy jlgo dzialalnosci jako
Czlonka Zarzadu. W tym zalITesie \"'ylacza sie stosowanie art. 202 § l i ~ 2 k.s.h.

4. Zarzad sklada sie z jednego do t~?:ech czlonków powolvwam:ch l.~cl~wala Zgromadzcnia. c ,I'; I L

Wspólników.

§ 19.

1. Jezeli ustanowiono zarzad jednoosobowy Czlonek Zarzadu reprezentuje ~pólke samodzielnie.
2, .Jezeli ustanowiono Zarzad wieloosobmvJ, to do reprezentowania Spólki upowazniony jest

kazcl!, Czlonek Zarz:d,u. sam~dziehlle, z tpn, Ze w sprawach ktÓrychi \~art~sc l~rzekra~za
3U.OUU,00 zl (trzvdzlescl tVS1eCVUO/100 zlotvch,) wymagane Jest wspoldzlalallle dwoch

, - - ~ , ,~- I

CzlonkÓw Zarzadu lacznie albo jednego Czlonka Zarzadu lacznie z prokyrentem.
3. Rozporzadzenie prawenl. lub zaciagniecie zobowiazania do swiadczenia o wartosciI

przewyzszajacej 500.000,00 zl (piecset tysiecy 00/100 zlotych) \vymaga uchwaly Wspólników.
4. Rozporzad?:enie prawem lub zaciagniecie zobowiazania do swiabczenia dwukrotnie

przewyzszajacej wysokosc kapitalu zakladowego nie wymaga uchwaly WstJóhllkÓw.

§ 20.

Do pierwszego trzyosobowego Zarzadu Spólki powoluje sie:

l. Artura Mariusza Uszytiskiego - jako Prezesa Zarzadu,

'7 Norberta Sl,umskicgo -jako Wiceprczesa Zarzadu,

3. Stalllslawa Kurcza - jako \'\liceprezesa Zarzadu.

§ 21.

l. Rok obrotowy Spólki polITywa sie z rokiem kalendarzO\vym.

'7 Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna sie z dniem wpisania Spólki do Rejestfu Przedsiebiorców i
koriczy sie z uplywem roku kalendarzowego, w którym Spólka zostala wp~sana do Rejestru

§ 22.

\,1 sprawach nicuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodcksulspólck handlowych.

~o Produkcl1 Rolnel

"ARMAROl" Sp6lta 1 0.0.
Lublc:zyn113,74-120 Wkluchowa
'''''./fax 091 416-72·2.0, NIP 858-000-67-64

WICEP.EZES ZARZt\DU

(d, ;
mgr Norbert Szumski

I

WICEP~E~ ZARZADUq<-Vv~
Stanislaw Kurcz


