
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

§1 

Strony oświadczają, że w celu prowadzenia dalszej działalności gospodarczej, w wyniku 

podziału Spółki Dzielonej: Nextep Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Kielcach (adres: ul. Szczecińska 11 A/4, 25-345 Kielce, REGON: 366799689, NIP: 

5213771971), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS  0000668765, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 

2000 roku Kodeks spółek handlowych, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

zwaną dalej „Spółką”. 

§2 

Firma Spółki brzmi: Emerge Soft Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka 

może używać skróconej firmy: Emerge Soft Kielce sp. z o.o. lub Emerge Soft Kielce spółka z 

o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 3 

Siedzibą Spółki są Kielce.  
 

§ 4 

Przedmiotem działalności Spółki jest:  
1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD: 18.20.Z); 
2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD: 26.20.Z); 
3) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD: 26.30.Z); 
4) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 

(PKD: 26.51.Z); 
5) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD: 

46.51.Z); 
6) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

(PKD: 46.52.Z); 
7) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z); 
8) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z); 
9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD: 62.03.Z); 
10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna (PKD: 

63.11.Z); 
11) Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z); 
12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD: 70.22.Z). 

§ 5 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.450,00 (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) 
złotych i dzieli się na 1029 (jeden tysiąc dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości 50,00 
(pięćdziesiąt) zł każdy udział. 

 
§ 6 

Udziały w Spółce obejmują:  

1) wspólnik Robert Rozesłaniec obejmuje 420 (czterysta dwadzieścia) udziałów o 



wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 
21.000,00 (dwadzieścia jeden tysięcy) złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 
21.000,00 (dwadzieścia jeden tysięcy) złotych, 

2) wspólnik Piotr Jurkiewicz obejmuje 210 (dwieście dziesięć) udziałów o wartości 
nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.500,00 
(dziesięć tysięcy pięćset) złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 10.500,00 
(dziesięć tysięcy pięćset) złotych,  

3) wspólnik Villa Sichów Education and Winery spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością obejmuje  399 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o 
wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 
19.950,00 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za wkład 
pieniężny w kwocie 19.950,00 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych. 

§ 7 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

§ 8 

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden 
udział.  

2. Na każdy udział przypada jeden głos.  
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.  

§ 9 

Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.  

§ 10 

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.  
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono 

zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone 
prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o 
upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.  

§ 11 

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.  
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli 

zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada 
wystarczające środki na wypłatę.  

§ 12 

Organami Spółki są: 

1)  Zarząd;  
2)  Zgromadzenie wspólników.  

§ 13 

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą 
wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków 
Zarządu.  



2. Kadencja członka Zarządu wynosi 2 (dwa) lata.  
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, 

śmierci albo rezygnacji.  

§ 14 

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek 
Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do 
składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków 
Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

§ 15 

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie 
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników. 

§ 16 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku. 


