Statut spółki komandytowo-akcyjnej
[Forma aktu notarialnego]

Dnia 10 kwietnia 2005 roku (10.04.2005) przede mną notariuszem … w mojej Kancelarii
notarialnej w Gdańsku, przy ulicy … stawili się:
1 Jan Kowalski syn Marcina i Zofii zamieszkały w Gdańsku legitymującym się dowodem
osobistym o serii i numerze .........................
2 Michał Malinowski syn Józefa i Krystyny zamieszkały w Sopocie legitymującym się
dowodem osobistym o serii i numerze ..........................
Tożsamość stawiających ustaliłem na podstawie okazanych dowodów osobistych.
STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ
Pomiędzy Janem Kowalskim zwanym dalej Komplementariuszem a Adamem Nowakiem
zwanym dalej Akcjonariuszem, łącznie zwanymi dalej Wspólnikami została zawarta umowa o
następującej treści:
§1. Wspólnicy zgodnie oświadczają, iż zawiązują Spółkę komandytowo - akcyjną.
§2. 1. Firma Spółki brzmi: „Jan Kowalski spółka komandytowo – akcyjna”.
2. Spółka może używać w obrocie formy skróconej „Jan Kowalski S.K.A.”.
§3. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
§4. Przedmiot działalności Spółki obejmuje, zgodnie z PKD:
§5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.0000 złotych i dzieli się na 1.000 akcji imiennych o
równej wartości nominalnej 500 złotych każda.
§7. Akcje w kapitale zakładowym Spółki obejmują:
Komplementariusz Jan Kowalski - 800 akcji w zamian za wkład pieniężny w wysokości
40.000 zł.
Akcjonariusz Adam Nowak – 200 akcji, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 10.000
zł.
§8. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
§9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na
żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowią inaczej.
§10. 1. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału
akcyjnego.
2.Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

3. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne jedynie w przypadku naruszenia przez
akcjonariusza zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Spółki, a ponadto
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 z wyłączeniem akcji,
które mają być umorzone.
§11. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podętej
bezwzględną większością głosów.
§12. Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza.
1. Każda akcja objęta lub nabyta przez Akcjonariusza bądź Komplementariusza daje prawo
do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 13. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez
Zgromadzenie Wspólników. Każdego z członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres 3
(trzech) lat.
3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn.
4. Czynności kontrolno-nadzorcze Rada Nadzorcza wykonuje w pełnym składzie.
§ 14. 1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:
1. Jan Kowalski - 80%,
2. Michał Malinowski - 20%,
§ 15. Rozwiązanie Spółki powodują:
a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
b) ogłoszenie upadłości Spółki,
c) śmierć, ogłoszenie lub wystąpienie jedynego Komplementariusza.
§ 16. W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach
określonych w Kodeksie spółek handlowych.
§ 17. Rokiem obrachunkowym będzie rok kalendarzowy.
§ 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
spółek handlowych.
§ 19. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20. Koszty sporządzenia aktu ponoszą Wspólnicy w częściach równych.
§ 21. Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom w dowolnej liczbie.
§ 22. Pobrano:
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

[Podpisy wspólników]
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