
“STATUT SPÓŁKI 

Funwisher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowo-akcyjna 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 

§ 1. 

Założycielem spółki jest Funwisher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie.    

§ 2. 

Spółka działa pod firmą: Funwisher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowo-akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem Funwisher Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym. 

§ 3. 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.   

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.    

§ 4. 

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także 

uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.    

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 5. 

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), 

jest:    

1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.11.Z);   

2) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);   

3) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.13.Z);   

4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 70.22.Z);  

5) działalność portali internetowych  (PKD 63.12.Z);   

6) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z);   

7) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (PKD 62.09.Z);   

8) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 

  

9) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);   



10) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) (PKD 73.12.C);   

11) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(PKD 73.12.D);   

12) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);   

13) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);   

14) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);   

15) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);   

16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (PKD 62.09.Z);   

17) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 

-  

18) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);   

19) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 

  

20) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);   

21) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);   

22) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD 47.91.Z);   

23) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);   

24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (PKD 70.10.Z);   

25) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);   

26) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 

81.10.Z);   

27) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); 

  

28) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); -  

29) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z); 

  

30) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);  

31) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z).   

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych 

przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed 



podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych 

do prowadzenia konkretnej działalności.  

3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie 

zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta 

większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 

połowę kapitału zakładowego.    

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY  

§ 6.  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.220,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 

dwadzieścia złotych) i dzieli się na 63.220 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 

dwadzieścia) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, 

wyemitowanych w następujących seriach:  

a) seria A obejmuje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych, 

oznaczonych numerami od 1 do 50.000;  

b) seria B obejmuje 550 (pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych, uprzywilejowanych, 

oznaczonych numerami od B-001 do B-550;  

c) seria C obejmuje 3.000 (trzy tysiące) akcji imiennych, zwykłych, oznaczonych 

numerami od C-0001 do C-3000;  

d) seria D obejmuje 5.950 (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych, 

uprzywilejowanych, oznaczonych numerami od D-0001 do D-5950;  

e) seria E obejmuje 3.720 (trzy tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych 

zwykłych, oznaczonych numerami od E-0001 do E-3720..  

2. Akcje serii A, serii B oraz serii D są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii 

A, serii B oraz serii D uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

3. Akcje serii A w pierwotnym kapitale zakładowym zostały w całości pokryte wkładem 

pieniężnym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii B, serii C, 

serii D oraz serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.  

4. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji 

imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana po wyrażeniu zgody przez 

Spółkę w której imieniu działa Komplementariusz.  

5. Spółka może emitować akcje nieme.   

6. Walne Zgromadzenie określa, w odniesieniu do każdej emisji akcji niemych, zakres 

uprzywilejowania tych akcji.   

7. Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki jest 

wyłączone.   

8. Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

granicach do 25% kapitału na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi, na zasadach 



wskazanych w art. 444-4471 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), w 

terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady 

Nadzorczej, przy czym akcje emitowane w granicach upoważnienia mogą być 

obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.  

9. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach 

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z 

zastrzeżeniem, że ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.   

10. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd działając w granicach upoważnienia przewidzianego 

w ust. 8 powyżej, może pozbawić w całości lub część prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy co do akcji nowych emisji dokonywanych w ramach kapitału 

docelowego.  

11. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 

obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania 

prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem wskazanego tam okresu. Za zgodą 

Rady Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wyłączenia prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych.   

                                                      § 7. 

1. Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na akcje oraz obligacje z prawem 

pierwszeństwa.    

2. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. 

Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.     

3. Akcje mogą być zbywane i obciążane za zgodą Spółki, w której imieniu działa 

Komplementariusz, przy czym ograniczenie to nie dotyczy zbywania akcji wszelkich 

serii pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne serii A oraz zbywania 

akcji wszelkich serii na rzecz TiBi Sp z o.o.  

4. Zbycie lub obciążenie akcji Spółki dokonane z naruszeniem ust. 3 powyżej lub 

pozostałych postanowień Statutu będzie uznane ze bezskuteczne względem Spółki, a 

Spółka odmówi wpisania takiego nabywcy do księgi akcyjnej Spółki.     

IV. KOMPLEMENTARIUSZ 

§ 8.  

Komplementariuszem Spółki jest TiBi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, Polska.   

§ 9. 

1. Komplementariusz wnosi na rzecz Spółki wkład gotówkowy w wysokości 1.000,00 zł 

(jeden tysiąc złotych).    

2. Wkład komplementariusza zostaje wniesiony na kapitał zapasowy.   

§ 10. 



Udział kapitałowy Komplementariusza jest równy wartości wniesionego do Spółki wkładu i 

wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).   

V. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI I PROWADZENIE JEJ SPRAW  

§ 11.  

1. Do sprawowania Zarządu, reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw 

upoważniony jest Komplementariusz, tj. TiBi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

działająca zgodnie z zasadami reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

określonymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz umową spółki 

Komplementariusza.  

2. Komplementariusz może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje 

w imieniu Spółki, jak również może reprezentować obie strony.    

VI. UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH 

§ 12. 

1. Podział zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy 

pomiędzy Wspólników dokonywany będzie w sposób następujący:    

1) 1 % (jeden procent) zysku Spółki przeznaczonego do podziału, przypadać będzie 

Komplementariuszowi,     

2) Udział w zysku Spółki w pozostałym zakresie przypadać będzie na rzecz 

Akcjonariuszy, w stosunku do liczby posiadanych akcji na dzień ustalony w 

uchwale Walnego Zgromadzenia jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. W 

braku odmiennych postanowień dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 

odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    

2. Komplementariuszowi, który pobiera wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki 

i jej reprezentowania, przysługuje udział w zysku Spółki.   

3. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w tym samym stosunku, co w zyskach.  

  

4. Wspólnikom przysługuje uprawnienie do pobierania zaliczek na poczet udziału 

w zyskach.   

5. Komplementariusz jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki 

wystarczające na wypłatę. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy art. 349 

w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.   

6. Walne Zgromadzenie może postanowić o nie przekazywaniu wypracowanego w danym 

roku obrotowym zysku do wypłaty Wspólnikom i przeznaczeniu go na inne cele, w 

szczególności na kapitał zapasowy lub utworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie 

szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).  

7. Komplementariusz może pobierać wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw Spółki. 

Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia Komplementariusza określi 



uchwała Rady Nadzorczej oraz umowa zawarta pomiędzy Spółką reprezentowaną przez 

Radę Nadzorczą a Komplementariuszem.   

VII. WALNE ZGROMADZENIE I JEGO ORGANIZACJA  

§ 13. 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie. 

  

2. Walne Zgromadzenie może być przeprowadzone jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

  

3. Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących 

do jego kompetencji, określonych przez kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, 

jednakże jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w ust. 4.  

4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze 

formalnym mogą być uchwalone, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad. 

  

5. Walne Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania w trybie art. 

126 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 405 kodeksu spółek 

handlowych.   

§ 14. 

1. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki nie wprowadzają 

surowszych warunków co do kworum Walne Zgromadzenie jest ważne w przypadku 

obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50 % (pięćdziesięciu 

procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba że wszyscy akcjonariusze zostali 

powiadomieni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób wskazany w ust. 2 lub 

określony w art. 126 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402 § 3 

Kodeksu Spółek Handlowych, a wówczas wymagana jest obecność akcjonariuszy w 

liczbie wynikającej z przepisów kodeksu spółek handlowych.   

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odnośnie trybu 

zwołania Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenia odbywać się mogą pod 

warunkiem dokonania powiadomienia na piśmie wobec wszystkich akcjonariuszy 

posiadających akcje imienne Spółki, co najmniej o dacie, terminie, miejscu odbycia 

oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wysłanego listem poleconym co najmniej 

na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą Walnego Zgromadzenia za potwierdzeniem 

odbioru, przy czym powyższy wymóg nie dotyczy odbycia Walnego Zgromadzenia w 

trybie art. 126 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.   

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie:    

1) zbycia całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,  



2) rozporządzenia aktywami Spółki o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł (pięć 

milionów złotych),   

3) zaciągnięcia zobowiązania powyżej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), 

  

4) połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki,   

5) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z wyjątkiem wyłączenia 

prawa poboru do nie więcej niż 6000 (sześciu tysięcy) akcji niemych,   

wymagają zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii A, B i D.   

4. Zgoda Komplementariusza na uchwały Walnego Zgromadzenia, wymagana przepisami 

kodeksu spółek handlowych udzielana jest w dniu powzięcia uchwały lub w terminie 

późniejszym i wymaga formy aktu notarialnego.    

5. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości nie 

wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.   

§ 15. 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz, z własnej inicjatywy albo na żądanie 

Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.    

2. Komplementariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.   

3. Obrady Zgromadzenia otwiera Komplementariusz lub wybrany Akcjonariusz. Osoba 

dokonująca otwarcia Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru spośród osób 

uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia. 

  

4. Do kompetencji Przewodniczącego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego 

Zgromadzenia, czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek 

handlowych, Statutu Spółki, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzanie głosowań, 

podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, zarządzenie wpisania do protokołu 

zgłoszonych sprzeciwów, zarządzanie głosowań, współpraca z notariuszem 

sporządzającym protokół Zgromadzenia, udzielanie wyjaśnień w sprawach 

dotyczących Zgromadzenia i zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków.   

5. Akcjonariusze nie mogą osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy 

innych osób głosować przy powzięciu uchwał w sprawach wymienionych w art. 413 w 

zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. -  

6. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, pod rygorem nieważności. 

Powzięte uchwały zostają wymienione w notarialnym protokole Zgromadzenia z 

podaniem liczby głosów oddanych przy podejmowaniu poszczególnych uchwał.   

VIII. RADA NADZORCZA SPÓŁKI 

§ 16.  



1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, 

powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Kadencja Członka Rady 

Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej.   

2. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej 

kadencji. W przypadku braku takich ustaleń, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza  danej 

kadencji składa się z takiej samej liczby członków jak w poprzedniej kadencji. Walne 

Zgromadzenie może uchwałą zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie 

kadencji.   

3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa 

nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady. Jednakże, 

jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (słownie: trzech) osób, Rada 

Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności 

Rady Nadzorczej do co najmniej 3 (trzech) osób.   

4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków  Rady. 

Rada Nadzorcza w miarę potrzeby wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji jest wybierana przez założycieli 

w dniu powołania spółki.   

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.    

6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.   

7. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny 

wniosek Komplementariusza lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie 

powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.    

8. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określi tryb jej 

postępowania.   

9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o terminie 

posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 

połowy jej składu.   

10. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości i na 

zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.    

11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.   

§ 17. 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, chyba że inne postanowienia 

niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania.   

2. Następujące czynności wymagać będą uchwały Rady Nadzorczej podjętej bezwzględną 

większością głosów:   



1) Czynności wykraczające poza zakres zatwierdzonego budżetu rocznego, tj. 

przekraczające 20 % danej inwestycji określonej w zatwierdzonym budżecie 

rocznym lub przekraczające 10 % wszystkich kosztów wskazanych w 

zatwierdzonym budżecie rocznym;   

2) Zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki przygotowywanych przez 

Komplementariusza albo zmian przedstawionych przez Komplementariusza do 

rocznych budżetów Spółki;   

3) wyrażenie zgody Zarządowi na wyłączenie prawa poboru akcji lub warrantów 

subskrypcyjnych zgodnie z § 6 ust. 10 i 11 Statutu,  

4)  udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub 

udzielanie gwarancji i poręczeń.   

3. Ponadto do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:  

1) badanie sprawozdania finansowego Spółki;    

2) badanie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz wniosków 

Komplementariusza co do sposobu podziału zysków lub pokrycia strat;   

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o 

których mowa w pkt 1 i 2;    

4) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;     

5) wyrażanie zgody na nabywanie nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz 

użytkowania wieczystego nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości prawami 

rzeczowymi ograniczonymi;  

6) wyrażanie zgody na udzielenie prokury i ustanowienie pełnomocników Spółki, z 

wyłączeniem pełnomocników procesowych oraz pełnomocników w postępowaniu 

administracyjnym i podatkowym będących adwokatami, radcami prawnymi lub 

doradcami podatkowymi;    

7) ustalenie wysokości wynagrodzenia przysługującego Komplementariuszowi.  

  

4. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować 

do Komplementariuszy z wnioskami i inicjatywami. Komplementariusze mają 

obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, 

wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni.    

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW KOMPLEMENTARIUSZA.  

WYSTĄPIENIE KOMPLEMENTARIUSZA 

§ 18. 

Przystąpienie do Spółki nowych Komplementariuszy, a także przeniesienie ogółu praw i 

obowiązków Komplementariusza na inną osobę może nastąpić za zgodą pozostałych 

Komplementariuszy oraz wymaga zmiany Statutu.   

§ 19. 



1. Wystąpienie Komplementariusza ze Spółki może nastąpić:   

1) w drodze wypowiedzenia przez Komplementariusza Statutu Spółki, z zachowaniem 

sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku obrotowego,   

2) w drodze zmiany Statutu Spółki, z obowiązkiem spłaty wartości udziału 

Komplementariusza.   

2. Wystąpienie ze Spółki Komplementariusza nie powoduje rozwiązania Spółki, z tym, że 

jeżeli ze Spółki występuje jedyny Komplementariusz, do rozwiązania Spółki nie 

dojdzie, jeżeli w miejsce dotychczasowego Komplementariusza do Spółki przystąpi 

nowy Komplementariusz lub jeden z dotychczasowych Akcjonariuszy uzyska status 

Komplementariusza.   

3. Ogłoszenie upadłości Komplementariusza nie powoduje rozwiązania Spółki. W takim 

wypadku Spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami. Jeżeli ogłoszono 

upadłość jedynego Komplementariusza do rozwiązania Spółki nie dojdzie, jeżeli 

jednocześnie z ogłoszeniem upadłości Komplementariusza w miejsce 

dotychczasowego Komplementariusza do Spółki przystąpi nowy Komplementariusz lub 

jeden z dotychczasowych Akcjonariuszy uzyska status Komplementariusza.   

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20.  

1. W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach 

określonych w Kodeksie spółek handlowych.    

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, iż pierwszy rok 

obrotowy kończy się 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące 

osiemnastego) roku.   

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu spółek handlowych.” 

 


