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STATUT Spółki Komandytowo – Akcyjnej 

Postanowienia  ogólne 

 

§ 1. Firma Spółki brzmi: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

CORYLUS Spółka Komandytowo – Akcyjna. ------------------------------------------------------ 

Spółka może używać skróconej nazwy firmy w brzmieniu: WIKANA MERITUM Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. W obrocie z zagranicą dopuszczalne 

jest posługiwanie się tłumaczeniem skrótu „S.K.A.” w odpowiednim języku. ---------------------  

§ 2. Siedzibą Spółki jest Lublin. --------------------------------------------------------------------------  

§ 3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. ----------------------------------------------------------  

§ 4. 1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw,  

w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -------------------------------------------  

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. ----------------  

3. Spółka może tworzyć inne jednostki gospodarcze oraz przystępować do udziału w innych 

jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą. -------------------------------------------------------  

§ 5. 1. Ogół praw i obowiązków Komplementariusza w Spółce może być przeniesiony na inną 

osobę, po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych Komplementariuszy i zgody 

udzielonej przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------  

2. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków Komplementariusza na inną osobę, 

za zobowiązania występującego Komplementariusza związane z uczestnictwem w Spółce  

i zobowiązania tej Spółki odpowiadają solidarnie występujący Komplementariusz oraz 

Komplementariusz przystępujący do Spółki. ------------------------------------------------------------  

Przedmiot  przedsiębiorstwa  Spółki 

§ 6. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej,  

w szczególności w zakresie wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 

24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 

1885): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność 

usługową, --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, ----------------------------------------------------  
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3. PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;  

produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, -------------------  

4. PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych, ---------------------------------------------------  

5. PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -------------------------------------  

6. PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 

odpadów; odzysk surowców, ---------------------------------------------------------------------  

7. PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami, ---------------------------------------------------------------  

8. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, ------------------------  

9. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, --------------  

10.  PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne, --------------------------------------------------  

11. PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, ----------  

12.  PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi, -----------------------------------------------------------------------------------  

13.  PKD 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych, ---------------------------------------------------------------------------------------  

14. PKD 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze 

emerytalne, ------------------------------------------------------------------------------------------  

15.  PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, ---------------------------  

16.  PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane  

z zarządzaniem, -----------------------------------------------------------------------------------  

17. PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,  

18. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe, ------------------------------------------------  

19. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----------------------------------------  

20. PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ----------------------  

21.  PKD 77 Wynajem i dzierżawa, ------------------------------------------------------------------  

22.  PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach  

i zagospodarowaniem terenów zieleni, ----------------------------------------------------------  

23.   PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała 

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. -----------------------  

 

 



 3 

Wkłady Komplementariusza. Podział zysków 

 

§ 7. 1. Komplementariusz Spółka pod firmą: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wnosi wkład pieniężny w kwocie 5.000,00 zł. ----  

2. Wobec zmiany komplementariusza i wstąpienie w miejsce WIKANA PROPERTY Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie spółki WIKANA MERITUM Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, roszczenia o rozliczenie wkładu 

wniesionego przez komplementariusza WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Lublinie na etapie rozwiązania Spółki przysługiwać będą WIKANA 

MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.-------------------- 

§ 8. Komplementariuszowi przysługuje 2% (dwa procent) osiąganego zysku rocznego Spółki, 

zaś Akcjonariuszowi/om przysługuje 98% (dziewięćdziesiąt osiem procent) osiąganego zysku 

rocznego Spółki, dzielonego w równych częściach na każdą z akcji. -------------------------------  

§ 9. Postanawia się Komplementariusz nie będzie miał praw do odsetek od wpłaconego 

kapitału. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kapitał  zakładowy  Spółki  i  akcje 

 

§ 10. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się 

na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, 

to jest 50.000 akcji imiennych serii A, od numeru 00001 do numeru 50.000. ----------------------  

2. Wartość emisyjna 1 akcji serii A równa się wartości nominalnej akcji. --------------------------  

3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. ------------------------------------------  

4. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje na okaziciela podlegają zmianie na 

akcje imienne i odwrotnie. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie. ----------  

5. Akcje są zbywalne. ---------------------------------------------------------------------------------------  

§ 11. WIKANA Spółka Akcyjna siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20703 Lublin, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – 

Wschód w Lublinie VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000144421, która 

przy zawiązaniu spółki objęła wszystkie akcje seria A w liczbie 50.000 od numeru 00001 do 

numeru 50.000 o łącznej wartości 50.000,00 zł, pokrywając je gotówką w następujący sposób: 

15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) opłacone zostaje przed zarejestrowaniem Spółki, zaś 

35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy) opłacone zostanie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 

roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 12. 1. Na jedną akcję zwykłą przypada jeden głos. W przypadku wyemitowania akcji 

imiennych, które zgodnie ze statutem na etapie zawiązania Spółki,  lub później, zgodnie  

z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału, nie zostały pokryte  

w całości, prawo głosu, z każdej, niepokrytej w całości akcji, przysługuje od dnia wpisu 

Spółki we właściwym rejestrze lub, odpowiednio, od dnia zarejestrowania we właściwym 

rejestrze sądowym zmiany statutu w zakresie zmiany kapitału zakładowego w drodze 

podwyższenia kapitału zakładowego tej emisji. --------------------------------------------------------  

2. Akcja może zostać umorzona. --------------------------------------------------------------------------  

3. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej 

wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. ---------------  

4. Zasady umarzania akcji oraz zasady wydawania za umorzone akcje świadectw użytkowych 

określa Walne Zgromadzenie w uchwale. ---------------------------------------------------------------  

Organy  Spółki 

 

§ 13. 1. Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------------  

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma Akcjonariusz oraz 

Komplementariuszowi także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem Spółki. ------------------  

3. Każda akcja objęta lub nabyta przez osobę, która nie jest Komplementariuszem, jak  

i akcja objęta lub nabyta przez osobę, która jest Komplementariuszem, daje prawo do jednego 

głosu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 14. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: ----------------------------  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariuszy z działalności Spółki 

oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, ----------------------------  

2) udzielenie Komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków, -------------------------------------------------------------  

3) wybór biegłego rewidenta, --------------------------------------------------------------------------  

4) rozwiązanie Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------  

2. Zgody wszystkich Komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności,  

w szczególności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: ------------------------------------  

1) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu albo kilku 

Komplementariuszom, -------------------------------------------------------------------------------  

2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom, ------------------  

3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nim prawa użytkowania, --------------------------------------------------------  
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4) zbycie nieruchomości Spółki, -----------------------------------------------------------------------  

5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----------------------------------------------  

6) emisji obligacji, ---------------------------------------------------------------------------------------  

7) połączenia i przekształcenia Spółki, ---------------------------------------------------------------  

8) zmiany statutu, --------------------------------------------------------------------------------------- 

9) rozwiązania Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------- 

  3. Zgody większości Komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały 

Walnego Zgromadzenia w sprawach: --------------------------------------------------------------------  

1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Komplementariuszom, -----------  

2) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. -----------------------------------------------  

4. Nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 

lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami 

rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału 

w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie: ------------------------------------------------------- 

5.1. zmiany komplementariusza,  -------------------------------------------------------------------------  

5.2. zmiany statutu Spółki,  --------------------------------------------------------------------------------  

5.3. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---------------------------------------------  

5.4. połączenia i przekształcenia Spółki,  ----------------------------------------------------------------  

5.5. rozwiązania Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------  

5.6. zwrotu dopłat,  ------------------------------------------------------------------------------------------  

5.7. umorzenia akcji,  ---------------------------------------------------------------------------------------  

wymagają uzyskania większości 96 % głosów w kapitale zakładowym.  ---------------------------  

§ 15. 1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. ------------------------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje komplementariusz w ciągu sześciu miesięcy po 

zakończeniu każdego roku obrotowego. -----------------------------------------------------------------  

3. Akcjonariusze lub Akcjonariusz, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

akcyjnego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed 

proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------  
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§ 16. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie w piśmie 

przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. W tym przypadku ma zastosowanie § 23 Statutu.  

W przypadku, gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne 

Zgromadzenie może być zwoływane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, 

wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień 

wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. ---------------------------------------------------------  

2.  W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia 

oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy 

dotychczas obowiązujące paragrafy i ustępy oraz podać treść projektowanych zmian.  

§ 17. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustalają Komplementariusze. ------------------ 

2. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie decydować w sprawach nie 

włączonych do porządku obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym 

Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. ------------ 

§ 18. 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim 

akcji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli 

przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej. --------------------------  

3.Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, stosownie do 

decyzji Komplementariuszy. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Zasady reprezentacji Spółki. 

§ 19. Każdy Komplementariusz reprezentuje samodzielnie Spółkę w sądzie i poza sądem, 

podejmuje samodzielnie decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------  

Rachunkowość  Spółki 

§ 20. Rok obrotowy i podatkowy Spółki, który rozpoczął się przed datą podjęcia niniejszej 

uchwały, to jest z dniem 1 października 2015 roku, kończy się z dniem 30 września 2016 

roku, ale kolejne lata obrotowe równe będą kolejnym 12 miesiącom kalendarzowym, 

począwszy od 1 stycznia 2017 roku, z tym że wobec zmiany roku obrotowego, do pierwszego 

roku po zmianie roku obrotowego, doliczony będzie okres 1 października 2016 roku – 31 

grudnia 2016 roku.. ------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 21. Czysty zysk Spółki może być w całości lub części wyłączany spod podziału. Czysty 

zysk może zostać przeznaczony na: -----------------------------------------------------------------------  
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1) odpis na kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------  

2) dywidendy, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce, -------------------------------------------------  

4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------  

§ 22. 1. Komplementariusze zapewniają sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz 

sporządzają sprawozdanie z działalności Spółki i wnioski, co do podziału wyniku 

finansowego, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. -  

2. Komplementariusze, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 684, z późniejszymi 

zmianami), zapewniają przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki przez 

biegłego rewidenta. ------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta, Komplementariusze w terminie  

15 dni przed Walnym Zgromadzeniem udostępniają Akcjonariuszom bilans, rachunek zysków 

i strat, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Komplementariuszy.  

Postanowienia końcowe 

§ 23. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. --------  

§ 24. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Statucie, w tym w sprawach związanych 

z likwidacją i łączeniem Spółek, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, 

kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących Spółkę. ----------------------------  


