Uvtowł Sporxl z oGRANIczoNĄ oDpowlEDzlłrNośct.ą
§1
Stawający ośwtadcza, że w celu prowadzenia działalnościgospodarczej tworzy spółkę
z o gr anic zoną odpowiedzialnoś cią, zw aną dalej,,

S

pó łką" .

§2
1. Spółka d,ziałać będzie pod firmą: Recticel Insulations spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością.

2.

Spółka moze w obrocie używać skrótu firmy: Recticel Insulations spółka z o.o.Iub
Recticel Insulations sp. z o.o.

§3
Siedzibą Spółki jest Miasto Bochnia (32-700).

§4
Terenem działaŃa Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oruz zagrańca.

§5
1,, Według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Działalności(,,PKD"), działalność

Spółki obejmować będzie:

a) produkcja konstrukcji metalowych

i ich

części(25.11,.Z)

-

jako główny

przedmiot działalności;
b) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamieni dla potrzeb budownictwa,
skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11.Z);

c) wydobywanie żwitu i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z\;
d) działalnośćusługowa wspomagająca pozostałe górnictwo wydobywanie
(09.90.Z);

e) produkcja wyrobów dla budownictwa ztwotzyw sztucznych(22.23.Z);

0

produkcja prętów ciągnionych na zimno Qa31,.Z);
g) produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Qa32.Z);
h) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z);

i)

roboty budowlane zwlązane ze wznoszenie budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych (4I.20.Z)

;

//

\
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j)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych$3.91,.Z);
k) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
@3.99.Z);

1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie
orazw inzynierii lądowej i wodnej (46.63.Z);
m) sprzedaz hurtow a pozostałych maszyn i urządzeń @6.69.2);
n) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych @6.7l.Z);
o) sprzedaz hurtowa metali i rud metali (6.72.Z);
p) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
sanitarnego @6.73.Z);
q) sprzedaz hurtowa niewysp ecjalizow ana (46.90.2)
r) transport drogowy towarów (49.41*Z);

wyposażenia

;

s) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

0

i

(52.10.8);

pozostała finansowa działalnośćusługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych @a.99 .Z) ;

i

u) wynajem

zarządzenia nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi

(68.20.Z);

v) wynajern i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

2.

motocykli (77.12,Z).
JeżeIi podjęcie przez Spółkę określonej działalnościwymaga

na

podstawie

przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia irurych wymogów prawnych,

Spółka uzyska taką koncesję, zezwoleńe lub spełni inne wymogi prawne
wymagane

do

prowadzenia konkretnej działalnościprzed podjęciem

tej

działalności.

§6
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

s7
Spółka moze powoływać oddziały, filie i przedstawicielstwa otaz prowadzić własne
zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe.

KAPITAŁ Z AKŁ ADOWY SPOŁKI
§8

,//
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J

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.005.000 złotych i dzieli się na

560.100

równych i niepodzielnych udziałów, o wartościnominalnej po 50 złotychkażdy,
2.

Każdy Wspolnik może mieć więcejniżjeden udział.

Ą

Udziały w Spółce obejmują i posiadają:

J.

a) wspólnik - Adam Górski, posiadający nr PESEL:

510103061,30 łącznie 280.050

udziałów, o wartościnominalnej 14.002.500 zł, z czego:

(i)

50 udziałów o wartościnominalnej 50

złotychkażdyudział, tj. o łączrrej

wartościnominalnej 2,500 zlotych

-

pokryte

w

całościwkładern

pienięznym;

(ii)

280.000 udziałów o wartościnominalnej 50 złotych każdy udział, Ę. o

łącznej wartościnominalnej 14.000.000 złotych pokryte

w

całości

wkładem niepieniężnym o wartości 1,5585"720,73 złotych, w postaci

udziału w prawie własnościzorganizowanej częściprzedsiębiorstwa
opisanego

w ust. 4

odpowiadaiącego udziałowi tego wspólnika

kapitale zakładowym spółki pod firmą Gór-Stal spółka

,,v

z ogtaniczoną

odpowiedzialnością(nr KRS: 0000166841);

b) wspolnik

-

Franciszek Kluba, posiadający nr PESEL: 53090612279 łącznte

168,030 udziałów, o wartościnominalnej 8.401.500 zł, z czego:

(i)

30 udziałów o wartościnominalnej 50

złotychkażdyudział, !. o

wartościnominalnej 1.500 złotych - pokryte

w

łączne:j

całościwkładem

pienięznym;

(ii)

168,000 udziałów o wartościnominalnej 50 złotych każdy udział,

łącznej wartościnominalnej 8,400.000 złotych pokryte

w

t1.

,l

całości

wkładem niepienięznym o wartości9.351,.432,44 złotych, w postaci
udziału w prawie własnościzorganizowanej częściprzedsiębiorstwa
opisanego

w ust. 4

odpowiadającego udzialowi tego wspólnika

kapitale zakładowym spółki pod firmą Gór-Stal spółka

z

vv

ograniczoną

odpowiedzialnością(nr KRS: 00001668a1);

- spółka pod firmą Gór-Stal Bis spółka z ogtaniczoną
odpowiedzialnością, posiadający nr KRS: 0000495893 - łącznie 712.02a

c) wspólnik

udziałów, o wartościnominalnej 5.601.000 zł, z czego:

/,ł

fl
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(iii)

20 udziałów o wartościnominalnej 50 złotychkażdyudział, tj. o łącznej

wartościnominalnej 1.000 złotych - pokryte

w

całościwkładem

pienięznym;

(i")

112.000 udziałow o wartości nominalnej 50 złotych każdy udział, t1. o

łącznej wartości nominalnej 5.600.000 złotych pokryte

w

całości

wkładem niepienięznym o wartości6.234.288,29 złotych, w postaci
udziału w prawie własnościzotganizowanej częściprzedsiębiorstwa
opisanego

w ust. 4

odpowiadającego udziałowi tego wspólnika w

kapitale zakładowym spółki pod firmą Gór-Stal spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością(nr KRS: 00001668a1);
d)
4.

Na wkład niepienięzny (aport), o którym mowa w ust. 3 lit. a)-c) składa się
zorganizowana częśćprzedsiębiorstwa spółki pod firmą Gór-Stal społka z

ograniczoną odpowiedzialnością (.. KRS: 0000166841), związana
działalnościązakładu produkcyjnego

tej

z

spółki w Bochni, obejmująca wszelkie

elementy (w szczególności własnośćnieruchomości oraz ruchomości, w tym

urządzeń, materiałów, towarów

i wyrobowI oraz inne prawa rzeczowe

do

nieruchomości lub ruchomości,wierzytelności, środkipienięzrre,
dokumentację, księgi

i

dokumenty związane

z prowadzona za

pomocą

tej

częściprzedsiębiorstwa działalnością),zgodnie z bilansem sporządzonym na
dzień 31, maja 2021r., którego kserokopia stanowi Załącznik nr 'l., o

niniejszego aktu notarialnego

-

uwzględniając ewentualne zmiany zaistniałe

od dnia sporządzenia powołanego bilansu do dnia wydzielenia, w

skłac1

której to zorganizowanej częściprzedsiębiorstwa wchodzi między innymi:
a)-- nieruchomośćpołozona w Bochni, składająca się

7592/2,

w obrębie

z działki ewidencyjnej nr

0002 Bochnia-ż, dla której prowadzona jest księga

wieczysta TR1O/ 00095916 / 8
o łącznej wartościprzedmiotów wkładu w wysok ości31.17 1,.441,46 złotych.

że nadwyzka

wartościwkładów wniesionych Przez
Wspólników, o których mowa w ust. 4lit. ,,a" ppkt (ii), Iit. ,,b" ppkt (ii) oraz
|it, ,,c" ppkt (ii), ponad wartośćnominalną objętych przez nich udziałółv

5. Postanawia się,

(lfr
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(agio), tj. dla wspólników łącznie kwota 3.171,.441,,46 złotych, wynikająca z

rożnicy wartościwniesionego wkładu w wysokosci

wartości nominalnej objętych udziałów

w

3-],.171.441,,46

złotych oraz

wysokości 28.000.000 złotych,

przekazana zostaje na kapitał zapasowy Spółki.

6.--|Jdziały mogą być pokrywane wkładami pienięznymi i niepienięznymi.
7. -_

Podwyższente kapitału zakładowego Spółki

do kwoty pięćset milionórv

(500.000.000) złotych w terminie do dnia 31,.12.2051, roku na podstawie uchwały

Wspólników nie stanowi zrniany umowy Spółki i nie wymaga zaprotokołowania

przez notariusza, o ile nowe udziały obejmują dotychczasowi Wspolnicy z
poszanowaniem prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów.

§9
Podwyższenie kapitału zakładowego moze nastąpić przez podwyższenie wartości
nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

W

§10

przvpadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotychczasowym

Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych
proporcjonalnie

do udziałow dotychczas posiadanych w kapitale

Spółki, chyba że Zgromadzenie Wspólników Spółki
postanowi inaczej w związku

udziałów,,

zakładowym

w uchwale o podwyzszeniu

z wykonaniem postanowień niniejszej Umowy. W

przypadku rezygnacjt danego Wspólnika

z

prawa pierwszeństwa, pozostałym

Wspólnikom przysługuje prawo do proporcjonalnego objęcia nowych udziałów,

z

objęcia których zrezygnował ten Wspólnik.

§11
1.

l.Jdzialy mogą być umarzane za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału ptzez
Spółkę (umorzenie dobrowolne).
Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać podstawę prawną umorzenia i
wy s okośćwyna grod zenia pt zy sługające go Wsp ólniko w i za

umorzony udział.

/(t
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Umorzenie udziałów dokonuje się według ich wartościustalonej W oParciu

o wycenę dokonaną na zlecenie Spółki przez biegłego rzeczoznawcę
z wyłączeniem syfuacji, o której mowa w ust. 4. W przypadku umorzenia
przymusowego wynagrodzenie to nie moze byćniższe od wartościPrzYPadającYch
na udział aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok

obrotowy, pomniejszonych

o kwotę

przeznaczoną

do podziału między

Wspólników.
4.

1.

Za zgod,ąWspótnika umorzenie udziałów moze nastąpić bez wynagrodzenia.

Wspólnicy mają prawo
sprawozdania

f

do

s12
udziału w zysku wynikającym

z

rocznego

inansowe go I pt zeznaczony m do podziału uchwał ą Zgr omad zenia

Wspólników.
2.

Zysk przypadający wspólnikom dzieli się wg. zasad określonych uchwałą
Zgr omadzenia Wspólników.

3. Zgromadzenie Wspólników moze powziąć uchwałę

częścizysku

od

o

wyłączeniu całościlub

pod,ziału między wspólników I przeznaczeniu go na kaPitał

zapasowy, kapitały rezerwowe lub inne fundusze własne Spółki.

4.

uchwała w przedmiocie podziału zysku powinna

być

podjęta

w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
5, Zarzą,J,jest

upowazniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet dywidendY.
§13

1.

w

razie zaistnienia potrzeb finansowych spółki wspólnicy mogą zostac
zobowiązani do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej

10.000-krotności wartości udziałów.

Każd,orazową wysokośćdopłaty, którą ma uiścićWspólnik, jak też termin oraz
sposób jej utszczenia, okre śIaZgromaclzenie Wspólników w formie uchwały
podjętej większością2/3 (clwóch trzecich) ogólnej liczby głosów w Spółce.
J.

niego żądac zapłaty
Jeże\iWspólnik nie uiścidopłaty w terminie, Spółka moze od
oclsetek ustawowyclr, jezeli taką d,ecyzję podejmi e Zgromadzenie Wspólników,

r/r
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4.

O

zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą
większoścl,ą2/3 (dwóch trzecich) ogólnej liczby głosów w Spółce. Zwrot dopłat
moze nastąpić niezależnie od tego/ czy są one potrzebne na pokrycie straty Spółki
wykazanej w sprawozdaniu finansowym,

5. Zwrot dopłat powinien być dokonany równomiernie wszystkim Wspólnikom/ \v
stosunku do faktycznie wniesionych ptzez nich kwot dopłat,
6,

Zwrot dopłat nie wymaga dokonania zadnego ogłoszenia i moze nastąpić
bezpośrednio po podjęciu stosownej uchwały przez Zgrornadzenie Wspólnikórv
zgodnie z ust. 3, bezkonieczności zachowania dodatkowego terminu.

ORGANY SPÓŁKI.
§14
Organami

Sp

ółki

są:

Zgr ornadzenie Wspólnik ów

or

az Zar ząd,

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKOW.
§15
1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą

być powzięte uchwały, jeżeli

wszvscy Wspólnicy wyrażą na piśmiezgodę na postanowienie, które ma być
powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§16
7. Zgromadzenie Wspólników moze być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się

w terminie

sześciu

miesięcy po upływie kazdego roku obrotowego.-

s17
Zgromac|zenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki oraz w Krakowie,

Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

§18

4(
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1, Zgromadzenie Wspólników zwołuj e Zarząd.
2, Każdy ze Wspólników posiadający ponad 10 Yo ogółu udziałów

w

kaPitale

zakładowym Spółki moze zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeśli
Zarząd, nie zwoła go w terminie przewidzianym przez przepsy Kodeksu sPółek

handlowych oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie
go uznają za wskazane/ a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia WsPólników w
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszeniaodpowiedniego żądaniaprzez danego

Wspólnika, przy czym posiedzenie Zgromadzenta Wspólników powinno się
odbyć nie później niż w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia otrzymania przez
Zar ząd żądanta Wspólnika.

§19

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać
prawo głosu przez pełnomocników; pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmiepod rygorem niewazności i dołączone do księgi protokołów.

§20
1.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie mozna powziąć uchwały, chyba

Że

cały kapitaŁ zakład,owy jest reprezentowany naZgtomadzeniu Wspólników, a nikt
z obecnych nie zgJosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski
o

charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo

że nie

były

umieszczone w porządku obrad.
§21
1.

Uchwały są podejmowane bezwzględną większościągłosów, jeżeli przepisy
kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki nie stanowią o wyższym progu
większości dla podjęcia danej uchwały.

zgromad,zenie wspólników wymaga

dta swej wazności udziału w nim

wspólników reprezenfujących co najmniej 51 (pięćdziesiąt jeden) % ogółu udziałów
w kapitale zakładowym.

/
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3. INówczas, gdy:
a)

niniejsza umowa spółki przewiduje koniecznośćobecności na danych
zgTomadzeniu wspólników reprezentujących określony udział w kapitale

zakładowym Spółki (,,Kworum"),

a na danym

zgromadzeniu wspólnikórv

nie stawili się wspólnicy posiadający udziałv
wymaganemu umową spółki Kworum, w wyniku

(,,Pierwsze Zgromadzenie")
odpowiadające co najmniej

czego uchwały podejmowane na takim zgromadzeniu wspólników nie mogłyby
zostać w ażnie podlęte, or az
b)

w terminie 3

(trzech) tygodni od dnia zakończenia Pierwszego Zgromadzenia

zwołane zostało kolejne zgromadzenie wspólników o tozsamym porządku obrad
co porząd ek obrad Pierwsze

g

o Zgr omadzel,l7a

(,,

Drugie Zgr omadze nie"

)

- podjęcie uchwał na Drugim Zgromadzeniu nie wymaga zachowania Kworum
pr zew tdzianego w niniejszej umowie spółki.

§22

Uchwała Zgrornadzenia Wspólników jest wymagana w

szczególności

w następujących sprawach:

1)

rozpatrywanie i zatwietdzanie sprawozdania Zarządu z działalnościSpółki,

sprawozdania finansowego

za ubiegły rok

obrotowy oraz udzielanie

absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowtązkow;

2)

postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zaw|ązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub naclzoru;

3)

zbycte iwydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej częścioraz

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
4)

nabycie

lub zbycte

nieruchomości lub uzytkowania wieczystego,

w tym udziału we współwłasnościoraz ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego;
5)

podział zvsku lub podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat;

6)

zmiana umowy Spółki;

7)

zmiana przedmiotu działalnościSpółki;

/rł
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8)

zmiana wysokościkapitału zakładowego Spółki, utworzenie nowYch lub
umorzenie istniejących udziałów;

9)

powołanie i odwołanie członków Zarządu;

10)

rozwlązanie Społki i jej likwidacja;

1r

)

ustalenie zasadwynagradzaniaczłonków Zarządu;

1?_) wyłączenie

prawa pierwszeństwa do objęcia nowych

udziałów

w Spółce.
§23
Rozporząd.zenie prawem lub zactągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości

clwukrotnie przewyższającej wysokośćkapitału zakładowego nie wymaga uchwałY
wspólników.

ZAIRZĄD

s24
1,. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkiclr
czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki nie zastrzeżonych do komPetencji
innych organów Społki.

2.Każdy członek Zarząduma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki,
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki
upowazniony jest:
a)

jezeli Zarząd,jest jednoosobowy - jedyny członek Zarządu,

b) jezeii Zarząd,jest

wieloosobowy - dwóch człor*ów Zarządu działających łączrrie

albo członekZarządu działalący wraz z prokurentem.

§25

1, Zarząd składa się

Z od

jednej (1) do pięciu (5) osób, powoływanych i

odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczon|, PrZY

czym mandat Członka Zarządl nie wygasa
Wspólnikó

w

z

dniem odbycia Zgromadzenia

zatwievJ,zającego sprawozdanie finansowe

za pierwszy pełny rok

obrotowy.

ł/r/
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2.

Do Zatządu mogą być powoływane osoby spośród Wspólników lub spoza iclr
grona.

3. W skład Zarządu wchodzą:

a)
b)

Prezes - jezeli Zarządjest jednoosobowy;
Prezes i członkowie Zarządu - jeżeliZarządjest wieloosobowy,

CzłonkowieZarządu mogą być powołani na funkcję Wiceprezesów Zarządu.
2. Iloścczłonków Zarządu

otaz skład osobowy ze wskazaniem funkcji ustala

Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
3. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadkach określonych w ust. 4.

4. Mandat członka Zarządu wygasa:

")

z dniem złożeniaprzezeńrezygnacji;

b) z

dniem odwołania go przez uprawnionego wspólnika albo Zgromadzenie

Wspólników;

ą

z dniem śmierci;

d)

z dniem utraty zdolnoścido czynności prar.ł,nych;

q

z dniem prawomocnego skazania za przestępstwa wskazane w art. 18 §

2

kodeksu spółek handlowych.
5. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem ZatządL7 oraz w sporach z nim Spółkę

reprezenfuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
działający na warunkach ustalonych w uchwale.

RACHUNKOWOŚC.
s26
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, Pierwszy rok obrotowy konczv
się 31 grudnia 202I r.

s27
W Spółce tworzy się następujące kapitały: kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.
Zgromadzenie Wspólników moze tworzyć kapitały rezerwowe, fundusze celowt:
lub inne fundusze.

4ą

l2

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§28

Rozwiązanie Spółki powoduje uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki podjęta
większością3/a głosów oddanych oraz inne przyczyny przewidziane prawem.

s29

Y{e wszystkich sprawach nieuregulowanych umową Spółki zastosowanie mają
przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących
spółki

pr aw a

handlowego.

§30
L|działy podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych ptawa spadkowego.

r/
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