
 

PROJEKT: 

Uchwała  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Warszawskie Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 z dnia ........................... 

w sprawie przekształcenia Spółki ze spółki akcyjnej  

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Warszawskie Centrum Finansowe 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 551 § 1, art. 562 w zw. z 

art. 563 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Zgodnie z art. 551 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

przekształca Warszawskie Centrum Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000441781 

(„Spółka Przekształcana”) w spółkę pod firmą Warszawskie Biuro Rachunkowe Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcona”). 

§2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przekształcenie Warszawskie Centrum 

Finansowe Spółka Akcyjna w spółkę pod firmą Warszawskie Biuro Rachunkowe Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z Planem Przekształcenia Spółki sporządzonym 

przez Zarząd Spółki, złożonym w formie aktu notarialnego z dnia trzydziestego stycznia dwa 

tysiące dwudziestego roku (2020-01-30). 

 

§3 

Wartość majątku spółki pod firmą Warszawskie Centrum Finansowe Spółka Akcyjna 

przyjmuje się w kwocie 45 215,75 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście piętnaście 

złotych siedemdziesiąt pięć groszy), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z dnia 

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-12-31). 

 

§4 



1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kapitał zakładowy Spółki 

Przekształconej wynosić będzie 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) i dzielić się będzie na 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) równych i 

niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy („Udziały”). 

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej przysługują dotychczasowym 

Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej, w następujący sposób: 

 Pani Beacie Kondej-Zawadce, zamieszkałej w Warszawie, adres: ul. 

Meksykańska 8 m. 148, 03-948 Warszawa - 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) 

udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

każdy, za 125 akcji (w tym: 75 akcji na okaziciela serii A o numerach od A-001 

do A-075 oraz 50 akcji na okaziciela serii C o numerach od C-01 do C-50) 

Spółki Przekształcanej; 

 spółce IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Estońska 8 lok. 

1, 03-903 Warszawa, KRS 0000575824 - 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) 

udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

każdy, za 125 akcji (w tym: 25 akcji na okaziciela serii A o numerach od A-076 

do A-100 oraz 100 akcji na okaziciela serii B o numerach od B-001 do B-100) 

Spółki Przekształcanej. 

 

§5 

Powołuje się pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki Przekształconej, a funkcję Prezesa 

Zarządu powierza się Pani Beacie Kondej-Zawadce (PESEL: 76030711421). 

 

§6 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na brzmienie Umowy spółki pod firmą 

Warszawskie Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  o następującej 

treści: 

 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

WARSZAWSKIE BIURO RACHUNKOWE  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

§1 

1. Spółka powstała z przekształcenia Warszawskie Centrum Finansowe spółka akcyjna w 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 



2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Spółką będzie prowadziła 

działalność pod firmą Warszawskie Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

3. Spółka może używać skrótu: Warszawskie Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. i 

wyróżniającego ją znaku graficznego.  

 

§2. 

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

3. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz inne jednostki 

organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

 

§3. 

1. Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 

2007) – jest: 

1) PKD 63.12.Z  Działalność portali internetowych, 

2) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, 

3) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

4) PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi, 

5) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

6) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych 

strat, 

7) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

8) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi, 

9) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

10) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza, 

11) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 

12) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z 

wyłączeniem holdingów finansowych, 

13) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 



14) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej  

i zarządzania, 

15) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 

16) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

17) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli, 

18) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 

19) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

20) PKD  82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

21) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i 

pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura , 

22) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

2. Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub 

zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego 

zezwolenia lub koncesji. 

 

§4. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) i dzieli się na 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych 

udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.  

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.  

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Wspólników.  

4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub 

wkładami niepieniężnymi.  

5. Uchwałą Wspólników o zmianie umowy Spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, 

przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych 

utworzonych z zysku Spółki.  

6. Uchwały Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000 

zł (dziesięciu milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku nie wymagają 

zmiany Umowy Spółki.  



7. Wspólnicy mogą być uchwałą Wspólników podjętą jednogłośnie przy obecności 100% (stu 

procent) kapitału zakładowego zobowiązani do wniesienia dopłat proporcjonalnie do 

udziałów, w wysokości do dziesięciokrotnej wartości należących do Wspólników udziałów. 

Wysokość i terminy dopłat określone zostaną w uchwale Wspólników.  

 

§5. 

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte i pokryte w następujący sposób: 

 Pani Beata Kondej-Zawadka,  zamieszkała w Warszawie, adres: ul. Meksykańska 8 m. 

148, 03-948 Warszawa, jako akcjonariusz Warszawskiego Centrum Finansowego S.A. 

obejmuje 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 

125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w wyniku 

przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjnej 

działającej pod firmą Warszawskie Centrum Finansowe S.A. 

 IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 

Warszawa, KRS 0000575824, jako akcjonariusz Warszawskiego Centrum 

Finansowego S.A. obejmuje 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) udziałów o wartości 

nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 

nominalnej 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w wyniku 

przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjnej 

działającej pod firmą Warszawskie Centrum Finansowe S.A.. 

2.Udziały zostały przyznane ww. wspólnikom w stosunku 1 (jeden) udział spółki działającej 

pod firmą Warszawskie Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. w zamian za 1 (jedną) akcję w spółce 

działającej pod firmą Warszawskie Centrum Finansowe S.A.. 

 

§6. 

1. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia mają pozostali Wspólnicy 

(prawo pierwszeństwa).  

2. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik winien poinformować na piśmie pozostałych 

Wspólników i Zarząd, przedstawiając jednocześnie na piśmie warunki zamierzonej transakcji.  

3. Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze 

zbycia udziałów powiadamia listem poleconym pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia 

udziałów przez Wspólnika, przedstawiając jednocześnie warunki transakcji. W ciągu 1 

(jednego) miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia od Zarządu, Wspólnicy zobowiązani 

są ustosunkować się do przysługującego im prawa pierwszeństwa. Brak pisemnego 



stanowiska Wspólnika w tym terminie uznany będzie za jego rezygnację z prawa 

pierwszeństwa nabycia.  

4. Wykonując prawo pierwszeństwa każdy ze Wspólników ma prawo do nabycia liczby 

udziałów proporcjonalnej do liczby posiadanych przez niego udziałów. W przypadku 

niewykonania prawa pierwszeństwa przez niektórych z uprawnionych Wspólników, udziały 

są zbywane pozostałym uprawnionym Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych przez 

nich udziałów.  

5. Zbycie lub zastawienie udziałów na rzecz Wspólników nie wymaga zgody Spółki, ani 

zgody Zgromadzenia Wspólników.  

6. Zbycie lub zastawienie udziałów na rzecz osób niebędących Wspólnikami wymaga zgody 

Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.  

7. Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie 1 (jednego) miesiąca od przedstawienia mu 

informacji o nabywcy lub nabywcach udziałów, bądź osobie lub osobach na rzecz, których 

ma być ustanowiony zastaw udziałów, Zgromadzenie Wspólników, które w porządku obrad 

będzie miało wyrażenie zgody na nabycie udziałów lub ustanowienie zastawu, stosownie do 

ust.6 powyżej.  

§7. 

1. Udziały mogą być umarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

Kodeksu spółek handlowych.  

2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Umorzenie udziału nie 

jest możliwe bez zgody Wspólnika, którego udziały mają być umorzone.  

3. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.  

 

§8. 

Organami Spółki są:  

- Zgromadzenie Wspólników,  

- Zarząd.  

§9. 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, które jednocześnie 

decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanych do składu Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, 

z zastrzeżeniem, że członków pierwszego Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie spółki 

działającej pod firmą Warszawskie Centrum Finansowe S.A..  

3. Mandat członka Zarządu, powołanego bez określenia czasu trwania jego kadencji, nie 

wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie 



finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat taki 

wygasa w wyniku odwołania członka Zarządu, złożenia rezygnacji lub śmierci członka 

Zarządu.  

4. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Zgromadzenia 

Wspólników. 

5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w zakresie wszystkich czynności 

sądowych i pozasądowych Spółki. 

6. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki, których przepisy prawa lub 

niniejsza Umowa Spółki nie zastrzegają do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą 

do kompetencji Zarządu. 

 

§10. 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu 

działający samodzielnie. 

2. Zarząd może ustanowić prokurentów samoistnych. 

3. W razie ustanowienia prokurenta samoistnego uprawniony jest on do samodzielnej 

reprezentacji Spółki.  

4. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje 

pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

 

§11. 

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw 

wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Wspólników reprezentujących co najmniej l/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. 

4. Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy:  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium 

członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,  

2) podział zysku lub pokrycie straty,  

3) zmiany umowy Spółki,  

4) zwrot dopłat, 

5) wyrażenie zgody na przystąpienie do spółki nowego wspólnika, 



6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej 

umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek 

z tych osób, 

8) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu,  

10) połączenie spółek, 

11) podział Spółki, 

12) przekształcenie Spółki, 

13) przeniesienie siedziby za granicę, 

14) rozwiązanie Spółki, 

15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

16) inne sprawy, o których mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w 

niniejszej umowie, a także wnoszone przez Wspólników i Zarząd.  

5. Uchwały Wspólników nie wymagają następujące sprawy:  

1) zakładanie nowych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego, jak również 

przystępowanie do istniejących już podmiotów, w tym spółek prawa handlowego,  

2) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, 

3) wszelkie inwestycje kapitałowe Spółki, 

3) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia bez względu 

na wartość; artykuł 230 Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania 

6. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki.  

Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się również w innym miejscu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§12. 

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile 

przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej. 

2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.  

3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu 

przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem 

nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.  

4. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim 

udziałów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa nie stanowią 

inaczej 



§13. 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa.  

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

 

§14. 

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez 

Zgromadzenie Wspólników, w wysokości proporcjonalnej do udziałów.  

2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć zysk w całości lub w części 

od podziału i przeznaczyć go na utworzone lub tworzone w Spółce fundusze, kapitały oraz na 

inne cele.  

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych.  

 

§15. 

Obowiązkowe ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

§16. 

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz w 

innych przypadkach określonych przepisami prawa.  

 

§17. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.  

 


