
Warszawa, dnia 20 listopada 2015 roku 

PLAN PODZIAŁU 

SPÓŁKITERENIX SP. z o.o. 
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANYCH 
CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA DWIE SPÓtKI NOWO ZAWIĄZYWANE 

(podział poprzez wydzielenie na podstawie art. 529 § 4 Kodeksu spółek handlowych) 



I. Wstęp 

Plan podziału 
spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 
poprzez wydzielenie nowych spółek: 

Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 
oraz 

Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 

1. Niniejszy plan podziału został sporządzony w dniu 20 listopada 2015 roku przez 
Zarząd Spółki pod firmą Terenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkrytej lA w Warszawie (03-140 Warszawa), 
NIP: 113-00-17-382, REGON 012633575, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000210235, dysponującej kapitałem 
zakładowym w wysokości 1.000.000 zł (zwana dalej jako: „Terenix" lub „Spółka 
Dzielona") w osobach pana Marka Zająca - Prezesa Zarządu oraz pana Dariusza 
Łabusia - Wiceprezesa Zarządu, a zatwierdzony uchwałą 3/20/11/2015 Zarządu 
Terenix Sp. z o.o. z dnia 20 listopada 2015 roku. 

2. W Spółce Dzielonej istnieją trzy wyodrębnione organizacyjnie działy, tj. 
- Dział Działalności Deweloperskiej, prowadzący działalność w zakresie 
przygotowania i realizacji projektów deweloperskich w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego; 
- Dział Zarządzania Nieruchomościami, prowadzący działalność w zakresie 
utrzymywania, zarządzania oraz wynajmu nieruchomości własnych Terenix; 
- Dział Nadzoru Właścicielskiego, prowadzący działalność w zakresie 
sprawowania nadzoru korporacyjnego wobec podmiotów zależnych oraz 
wykonywania praw i obowiązków z należących do Terenix udziałów w takich 
podmiotach. 

Każdy z ww. działów Terenix tworzy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, 
wyodrębnioną ze struktury pod względem (1) organizacyjnym na podstawie 
uchwał Zarządu Spółki Dzielonej nr 1-4/22/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 
roku, (2) funkcjonalnym, gdyż realizuje odrębne od pozostałych zadania i funkcję, 
z wykorzystaniem odrębnego wyposażenia i zespołu pracowników i 
współpracowników, oraz pod względem (3) finansowym z uwagi na prowadzoną 
oddzielnie dla każdego działu Terenix ewidencji rachunkowej, z wykorzystaniem 
odrębnych kont analitycznych. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem 
poszczególnych działów przypisane są do ich działalności, jak również określony 
zespół składników majątkowych, służących do prowadzenia przez dany dział 
działalności. 



Obecny schemat organizacyjny Spółki Dzielonej przedstawiony został na rysunku nr 1, 
poniżej. 

Rys. nr I - obecna struktura Terenix I 
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3. Istotą planowanego podziału Terenix sp. z o.o. jest przeniesienie części majątku 
Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanych częsc1 przedsiębiorstwa, 

stanowiących obecnie Dział Zarządzania Nieruchomościami oraz Dział Nadzoru 
Właścicielskiego do dwóch Nowo zawiązanych Spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, tj. spółki pod firmą Terenix Nieruchomości Komercyjne 
sp. z o.o., która przejmie obecny Dział Zarządzania Nieruchomościami, oraz spółki 
pod firmą Terenix Motoryzacja sp. z o.o., która przejmie obecny Dział Nadzoru 
Właścicielskiego. W wyniku zamierzonego podziału w Spółce Dzielonej 
pozostanie obecny Dział Działalności Deweloperskiej, który będzie podstawą do 
dalszego funkcjonowania Terenix sp. z o.o„ Schemat planowanego podziału 
przedstawiony został na rysunku nr 2. 

Rys. nr 2 - schemat podziału 
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4. Planowany podział ma na celu optymalizację struktury zarządzania 
przedsiębiorstw oraz ograniczenie ryzyka inwestycyjnego ponoszonego przez 



wspólników Terenix sp. z o.o. z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej 
o różnorodnych profilach w ramach jednego podmiotu. 

5. Zamierzony podział zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy art. 529 § 1 
pkt. 4 k.s.h. 

6. Niniejszy plan podziału został sporządzony przez Zarząd Spółki Terenix sp. z o.o., 
na podstawie art. 533 § 2 k.s.h. oraz art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem 
przeprowadzenia opisanego podziału Spółki. 

7. W niniejszym Planie Podziału dokonano przyporządkowania aktywów i 
pasywów Działu Zarządzania Nieruchomościami i Działu Nadzoru 
Właścicielskiego odpowiednio do spółek Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. 
z o.o. oraz Terenix Motoryzacja sp. z o.o., zgodnie z dotychczasowymi założeniami 
organizacyjno-finansowymi wymienionych Działów oraz w sposób gwarantujący 
pełną kontynuację działalności obu Działów w wymienionych spółkach na 
dotychczasowych zasadach. 

II. Opis podziału 

1. Spółki uczestniczące w podziale: 

1.1. 
Firma: 
Typ: 
Siedziba: 
Adres: 
KRS: 

Spółka Dzielona 
Terenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Warszawa 
ul. Odkryta lA, 03-140 Warszawa 
0000210235 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł U eden milion złotych) 

1.2. Spółka Nowo zawiązywana Terenix Nieruchomości Komercyjne 
Firma: Terenix Nieruchomości Komercyjne spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Odkryta lA, 03-140 Warszawa 
Kapitał zakładowy: 210.000 zł (dwieście dziesięć tysięcy) 

1.3. Spółka Nowo zawiązywana Terenix Motoryzacja 
Firma: Terenix Motoryzacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Odkryta lA, 03-140 Warszawa 
Kapitał zakładowy: 300.900 zł (trzysta tysięcy dziewięćset) 



2. Sposób podziału 

2.1. Opisany w niniejszym planie podziału Terenix sp. z o.o. podział nastąpi w oparciu 
o przepis art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na nowo zawiązywane 
spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz Terenix Motoryzacja sp. 
z o.o. odpowiednich części majątku Spółki Dzielonej. 

2.2. Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie z 
art. 528 k.s.h. może być przedmiotem podziału. 

2.3. Majątek przenoszony do każdej ze Spółek Nowo zawiązywanych będzie posiadał 
charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmujący składniki 

materialne i niematerialne służące do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości własnych (Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.) oraz działalności w zakresie nadzoru 
właścicielskiego, w tym nadzoru nad podmiotami powiązanymi (Terenix 
Motoryzacja sp. z o.o.). 

2.4. Majątek pozostawiony w Spółce Dzielonej będzie posiadał charakter 
zorganizowanej częsc1 przedsiębiorstwa obejmujący składniki materialne 
i niematerialne służące do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
działalności budowlanej i deweloperskiej. 

2.5. Szczegółowy opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów), 
wykaz umów oraz koncesji, zezwoleń i ulg przenoszonych do Terenix sp. z o.o., 
które podlegać będą przeniesieniu na Spółki Nowo zawiązywane, został 

przedstawiony w części III niniejszego Planu Podziału. 

2.6. Podział składników majątku Spółki Dzielonej został dokonany z uwzględnieniem 
stanu majątku z dnia 31 października 2015 roku. 

2. 7. Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej, które nie zostały 

przyporządkowane w niniejszym Planie Podziału Spółkom Nowo zawiązywanym 
pozostaną w majątku Spółki Dzielonej. 

2.8. Dniem wydzielenia („Dzień Wydzielenia") jest dzień wpisania do Rejestru 
Przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Spółek Nowo zawiązywanych. 

2.9. Składniki majątku trwałego uzyskane przez Terenix sp. z. o.o. w okresie od dnia 
1 listopada 2012 roku do Dnia Wydzielenia, przypadną Terenix sp. z o.o., za 
wyjątkiem nowych aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności 
w zakresie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, opisanych w pkt. 2.3. 
powyżej, które przypadną Spółkom Nowo zawiązywanym. 

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały w Spółkach Nowo 
zawiązywanych. 

3.1. Struktura właścicielska Spółki Dziel on ej 



3.1.1. Obecna struktura właścicielska Spółki Dzielonej 

Imię i Ilość udziałów Udział w %głosów Wartość 

nazwisko kapitale nominalna 
zakładowym udziałów 

spółki w% 

Dariusz Łabuś 10.000 SO SO% S00.000,00 zł 
Marek Zając 10.000 SO SO% S00.000,00 zł 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
RAZEM 20.0000 100 100% 1.000.000,00 zł 

3.1.2. Suma kapitałów własnych Spółki Dzielonej wynosi na dzień 31 października 
201S roku: 15.279.903,41 złotych (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote i 41/100). 

3.1.3. Wartość majątku Spółki Dzielonej wynosi na dzień 31 października 201S roku: 
16.097.87S,37 złotych (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 37 /100) 

3.1.4. Wartość majątku stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która ma 
zgodnie z niniejszym Planem Podziału, zostać przeniesiona na nową spółkę 
Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. wynosi 3.469.409,SO złotych (trzy 
miliony cz terysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych i 
50/100). 

3.1.S. Wartość majątku stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która ma 
zgodnie z niniejszym Planem Podziału, zostać przeniesiona na nową spółkę 
Terenix Motoryzacja sp. z o.o. wynosi 4.884.583.30 złotych (cztery miliony 
osiemset osiemdziesiąt cz tery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i 30/1 OO) . 

3.1.6. Łączna wartość majątku podlegającego przeniesieniu na Spółki Nowo 
zawiązywane wynosi 8.3S3.992,80 złotych (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt 
trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 80/100). 

3.1.7. Wobec powyższego Zarząd Spółki Dzielonej planuje wydzielić z majątku Terenix 
sp. z o.o. majątek i zobowiązania przynależne do zorganizowanych części 

przedsiębiorstwa, wskazanych w pkt. 2.3. powyżej, poprzez obniżenie kapitału 
podstawowego Spółki Dzielonej. Obniżenie kapitału podstawowego Spółki 
Dzielonej nastąpi poprzez zmniejszenie kwoty kapitału podstawowego o kwotę 
510.900,00 zł, tj . o Sl,90 %. 

3.1.8. Kapitał podstawowy Spółki Dzielonej i jej struktura właścicielska po podziale 
będzie przedstawiała się w następujący sposób: 



Imię i Ilość udziałów Udział w %głosów Wartość 

nazwisko kapitale nominalna 
zakładowym udziałów 

spółki w% 
Dariusz Łabuś 4891 50% 50% 244.550 zł 
Marek Zając 4891 50% 50% 244.550 zł 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
RAZEM 9782 489.100,00 zł 

3.2. Struktura właścicielska Spółek Nowo zawiązywanych 

3.2.1. Wartość obniżonego w Spółce Dzielonej kapitału podstawowego będzie 

stanowiła kapitał podstawowy w Spółkach Nowo zawiązywanych. 

3.2.2. Spółka Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. będzie dysponowała 

kapitałem podstawowym w wysokości 210.000 zł, który będzie się dzielił na 
4200 udziałów, o wartości nominalnej SO zł każdy. 

3.2.3. Spółka Terenix Motoryzacja sp. z o.o. będzie dysponowała kapitałem 

podstawowym w wysokości 300.900 zł, który będzie się dzielił na 6018 
udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy. 

3.2.4. Stosunek wymiany udziałów w Spółce Dzielonej na (łącznie liczone) udziały w 
spółkach Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz Terenix Motoryzacja 
sp. z o.o. będzie wynosił 1 do 1, tj. za jeden udział w Spółce Dzielonej każdy 
wspólnik otrzymywać będzie 0,5889606576629477 udziału w spółce Terenix 
Motoryzacja sp. z o.o. oraz 0,4110393423370523 udziału w spółce Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

3.2.5. Udziały w spółkach Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz Terenix 
Motoryzacja sp. z o.o. udziały zostaną przyznane z zachowaniem dotychczasowej 
proporcji posiadanych udziałów przez udziałowców Spółki Dzielonej, w każdej ze 
spółek wydzielonych. 

4. Zasady przyznania udziałów w Spółkach Nowo zawiązanych 

4.1. Stosunek wymiany udziałów w Spółce Terenix sp. z o.o. na udziały w spółkach 
Terenix Nieruchomoci Komercyjne sp. z o.o. oraz Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 
będzie 1 udział spółki Terenix za 0,5889606576629477 udziałów w spółce 
Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz 0,4110393423370523 
udziałów w spółce Terenix Motoryzacja sp. z o.o. Udziały zostaną przyznane z 
zachowaniem dotychczasowej proporcji posiadanych udziałów przez 
udziałowców Spółki Dzielonej. 

4.2. W dniu Wydzielenia zostaną wspólnikom Spółki Dzielonej wydane udziały 
zwykłe Spółek Nowo zawiązanych. 

4.3. W świetle powyższych założeń należy wskazać, iż: 



4.3.1. Struktura właścicielska spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 
b d . d . ł ' b 1ę zie prze stawia a się w następu1ący sposo : 

Imię i Ilość udziałów Udział w %głosów Wartość 
nazwisko kapitale nominalna 

zakładowym udziałów 

spółki w% 
Dariusz Łabuś 2100 50% 50% 105.000 zł 
Marek Zając 2100 50% 50% 105.000 zł 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
RAZEM 4200 100% 100% 210.000 zł 

4.3.2. Struktura właścicielska spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. będzie 

przedstawiała się w następujący sposób: 

Dariusz Łabuś 3009 50% 50% 150.450 zł 
Marek Zając 3009 50% 50% 150.450 zł 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
RAZEM 6018 100% 100% 300.900 zł 

4.4. Udziały w Spółkach Nowo zawiązanych zostaną pokryte majątkiem 
przenoszonym na Spółki Nowo zawiązane ze Spółki Dzielonej, zgodnie z 
założeniami przedstawionymi powyżej w pkt. 3.1.4. oraz 3.1.5. Planu Podziału. 

5. Dzień, od którego udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółek 
Nowo zawiązywanych 

Udziały objęte w spółkach będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółek 
Nowo zawiązywanych od Dnia Wydzielenia. 

6. Uprawnienia szczególne, o których mowa w art. 534 § 1 pkt. 5 k.s.h. 

Wspólnicy Terenix sp. z o.o., jak również inne osoby, nie posiadają szczególnych 
uprawnień przewidzianych przepisami art. 174 § 2-5, art. 176-177 oraz art. 196 
k.s.h. Wspólnikom spółki Tereni ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne 
szczególne uprawnienia w związku z niniejszym Planem Podziału. 

7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w 
podziale 

Członkom organów Spółek uczestniczących w podziale Terenix sp. z o.o., jak 
również innym osobom uczestniczącym w powyższym procesie, nie zostały 
przyznane jakiekolwiek szczególne uprawnienia. 

8. Podział między wspólników Spółki dzielonej udziałów Spółek Nowo 
Zawiązanych 



8.1. Stosunek wymiany udziałów w Spółce Terenix sp. z o.o. na udziały w spółkach 
Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 
będzie 1 udział spółki Terenix za 0,4110393423370523 udziałów w spółce 

Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz 0,5889606576629477 
udziałów w spółce Terenix Motoryzacja sp. z o.o. Udziały zostaną przyznane z 
zachowaniem dotychczasowej proporcji posiadanych udziałów przez 
udziałowców Spółki Dzielonej. 

8.2. Podział nastąpi w oparciu o przepis art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., tj. poprzez 
przeniesienie na Nowo zawiązywane Spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne 
sp. z o.o. oraz Terenix Motoryzacja sp. z o.o. odpowiednich części majątku Spółki 
Dzielonej, stanowiące w dotychczasowej strukturze Terenix sp. z o.o. 
wyodrębnione organizacy1me działy, odpowiednio: Dział Zarządzania 
Nieruchomościami oraz Dział Nadzoru Właścicielskiego. 

8.3. Majątek przenoszony do każdej ze Spółek Nowo zawiązanych będzie posiadał 
charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

8.4. Majątek pozostawiony w Spółce Dzielonej będzie posiadał charakter 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

9. Podstawowe zasady wyodrębnienia składników majątku Spółki Dzielonej 
przypadających w ramach podziału Spółkom Nowo zawiązywanym 

Majątek przenoszony do każdej ze Spółek Nowo zawiązywanych będzie posiadał 
charakter zorganizowanej częsc1 przedsiębiorstwa obejmujący składniki 

materialne i niematerialne służące do prowadzenia działalności gospodarczej w 
zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości własnych (Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.) oraz działalności w zakresie nadzoru nad 
podmiotami powiązaniami (Terenix Motoryzacja sp. z o.o.). 

Wobec powyższego kryterium wyodrębnienia określonych składników z majątku 
Spółki Dzielonej stanowi ich przynależność funkcjonalno-organizacyjna do 
jednego z dwóch rodzajów dzielności gospodarczej podlegających wyodrębnieniu 
do Spółek Nowo zawiązywanych, tak by całość składników majątkowych 

służących prowadzeniu działalności holdingowej, sprawowania nadzoru 
korporacyjnego oraz wykonywania praw i obowiązków z udziałów w 
podmiotach zależnych zostało przeniesione do spółki Terenix Motoryzacja 
sp. z o.o., a także aby całość składników majątkowych służących prowadzeniu 
działalności w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnych 
zostało przeniesione do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 
Pozostałe składniki majątku zostaną pozostawione w Spółce Dzielonej. 

Określenie, które składniki majątku przypadną Spółkom Nowo Zawiązanym 
nastąpi na podstawie zapisów z ewidencji księgowej prowadzonej w Spółce 
Dzielonej. 



Wraz z przemes1eniem majątku przynależnego do obydwu zorganizowanych 
części przedsiębiorstwa, Spółkom Nowo zawiązanym przypadną prawa, 
obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów z kontrahentami w 
zakresie działalności prowadzonej w ramach obydwu zorganizowanych części 
przedsiębiorstwa, wraz ze wszystkimi uprawnieniami obowiązkami 
wynikającymi z przedmiotowych umów. 

III. Opis składników przenoszonego majątku (aktywów i pasywów) oraz 
zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółkom Nowo zawiązanym 

1. Opis i podział wyodrębnionych składników majątku 

1.1. Opis i podział wyodrębnionych składników majątku przenoszonych do Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

Do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. przeniesiony zostanie 
zespół składników majątkowych wykorzystywany przez obecny Dział 

Zarządzania Nieruchomościami, którego głównymi składnikami są zabudowane 
nieruchomości przy ul. Liczydło 3 i ul. Odkrytej lA w Warszawie. 

1.1.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 

Wartość środków trwałych przenoszonych do spółki Terenix Nieruchomości 
Komercyjne sp. z o.o. wynosi 3.077.352,81 zł. Szczegółowe zestawienie środków 
trwałych zawarte zostało w Tabeli nr 1 - Wykaz Środków Trwałych 
przenoszonych do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

1.1.2. Środki trwałe w budowie oraz nakłady na wartości niematerialne i prawne 

Ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, podlegającej przeniesieniu do spółki 
Terenix Nieruchmości Komercyjne sp. z o.o. brak jest srodków trwałych w 
budowie oraz nakładów na wartości niematerialne i prawne. 

1.1.3. Zapasy przynależne do zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Brak jest zapasów przynależnych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa -
Działu Zarządzania Nieruchomościami, podlegających przeniesieniu do spółki 
Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o .. 

1.1.4. Prawa i obowiązki z tytułu umów z kontrahentami i pracownikami 

Prawa i obowiązki z tytułu umów z kontrahentami i pracownikami, związane z 
funkcjonowaniem Działu Zarządzania Nieruchomościami i podlegających 
przeniesieniu do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 
przedstawione zostały w następujących tabelach, stanowiących załączniki do 
niniejszego Planu Podziału: 

• Tabela nr 3. Wykaz pracowników wykonujących pracę w wydzielanej 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przenoszonych do spółki 
Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 



• Tabela nr 5. Należności przypisane do zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa a przenoszone do spółki Terenix Nieruchomości 

Komercyjne sp. z o.o. ; 
• Tabela nr. 8 Zestawienie umów najmu przenoszonych do spółki Terenix 

Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 
• Tabela nr 9. Wykaz umów zawartych przez Spółkę Dzieloną związanych z 

wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i przenoszone do 
spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

1.1.5. Zaliczki na poczet zakupu składników majątku trwałego i wartości 

niematerialnych przynależnych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Brak. 

1.1.6. Środki pieniężne 

Do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. przekazane zostaną 
środki pieniężne w wysokości 271.190,05 zł. Środki pieniężne i rachunki 
bankowe zostały przedstawione w tabeli nr 4 - Wykaz rachunków bankowych i 
środki pieniężne przenoszone do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z 
o.o. 

1.1. 7. Zobowiązania handlowe przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Zobowiązania handlowe przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
zostały przedstawione w następujących tabelach: 

• Tabela nr 6. Wykaz kaucji zatrzymanych - Zobowiązania krótkoterminowe 
przenoszone do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

• Tabela nr 7. Zestawienie Zobowiązań z tytułu dostaw i usług przypisane 
do zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przenoszone do spółki 
Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

1.1.8. Zobowiązania z tytułu zakupu składników majątku trwałego i wartości 

niematerialnych przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Brak. 

1.1.9. Decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi 

Z funkcjonowaniem wydzielanej do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne 
sp. z o.o. części przedsiębiorstwa związana jest decyzja Prezydenta ro.st. 
Warszawy z dnia 14 grudnia 2009 roku nr 72247-764-1-09 w przedmiocie 
aktualizacji opłaty rocznej. 

1.2. Opis i podział wyodrębnionych składników majątku przenoszonych do Terenix 
Motoryzacja sp. z o.o. 



Do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. przeniesiony zostanie zespół składników 
majątkowych wykorzystywany przez obecny Dział Nadzoru Właścicielskiego, 
którego głównymi składnikami są udziały w kapitale zakładowym spółki pod 
firmą AMD Auto Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. 

1.2.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 

Środki trwałe związane z funkcjonowaniem Działu Nadzoru Właścicielskiego i 
podlegających przeniesieniu do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. , których 
wartość księgowa wynosi 0,00 zł, przedstawione zostały w tabeli nr 11.- Wykaz 
środków trwałych podlegających do przeniesieniu do spółki Terenix Motoryzacja 
sp. z o.o. 

Na spółkę Terenix Motoryzacja sp. z o.o. zostaną przeniesione również udziały w 
spółce zależnej AMD Auto Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Wykaz 
udziałów w spółkach powiązanych podlegających przeniesieniu przedstawiony 
został w tabeli nr 15 - Wykaz praw w podmiotach zależnych, podlegających 
przeniesieniu do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 

1.2.2. Środki trwałe w budowie oraz nakłady na wartości niematerialne i prawne 

Brak. 

1.2.3. Zapasy przynależne do zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Brak. 

1.2.4. Prawa i obowiązki z tytułu umów z kontrahentami i pracownikami 

Prawa i obowiązki z tytułu umów z kontrahentami i pracownikami, związane z 
funkcjonowaniem Działu Nadzoru Właścicielskiego i podlegających przeniesieniu 
do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. przedstawione zostały w następujących 
tabelach, stanowiących załączniki do niniejszego Planu Podziału: 

• Tabela nr 12 - Wykaz pracowników wykonujących pracę w wydzielanej 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa i podlegających przeniesieniu do spółki 
Terenix Motoryzacja sp. z o.o.; 
• Tabela nr 16 - Wykaz umów zawartych przez Spółkę Dzieloną związanych 
z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i 
podlegających przeniesieniu do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 

1.2.5. Zaliczki na poczet zakupu składników majątku trwałego i wartości 

niematerialnych przynależnych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Brak 

1.2.6. Środki pieniężne 

15, (ft 



Do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. przekazane zostaną środki pieniężne w 
wysokości 9.083,30 zł. Środki pieniężne i rachunki bankowe zostały 
przedstawione w tabeli nr 13 - Wykaz rachunków bankowych i środki pieniężne 
przenoszone do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 

1.2.7. Zobowiązania handlowe przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Zobowiązania handlowe przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
zostały przedstawione w następujących tabeli nr 14. 

1.2.8. Zobowiązania z tytułu zakupu składników majątku trwałego i wartości 
niematerialnych przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Brak. 

1.2.9. Decyzję, zezwolenia, koncesje i ulgi 

Z funkcjonowaniem wydzielanej do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. nie są 
związane żadne decyzje, koncesję ani ulgi. 

IV. Postanowienia dodatkowe 

1. Na podstawie art. 5381 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z otrzymaniem przez Spółkę 
Dzieloną zgody wspólników, tj. Pana Marka Zająca oraz Pana Dariusza Łabusia, 
odstąpiono od sporządzenia oświadczenia Terenix sp. z o.o. zawierającego 
informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 534 § 2 
pkt 4 k.s.h. 

2. Na podstawie art. 5381 § 1 pkt 3 k.s.h. wspólnicy Terenix sp. z o.o. wyrazili zgodę 
na odstąpienie od obowiązku badania planu podziału przez biegłego i wydawanie 
przez niego opinii w tym zakresie 

3. Zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 k.s.h. Plan Podziału w dniu 30.11.2015 roku zostanie 
ogłoszony poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Spółki Dzielonej: www.terenix.pl 



Załączniki: 

1. Odpis KRS Terenix sp. z o.o. 

2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Terenix 
sp. z o.o. w sprawie podziału spółki przez wydzielenie; 

3. Projekt umowy spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 

4. Projekt umowy spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o.; 

5. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej - bilans spółki na dzień 31 
października; 

6. Oświadczenie Pana Marka Zająca - wspólnika Terenix sp. z o.o. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sporządzenia oświadczenia o 
stanie księgowym Spółki Dzielonej; 

7. Oświadczenie Pana Dariusza Łabusia - wspólnika Terenix sp. z o.o. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sporządzenia oświadczenia o 
stanie księgowym Spółki Dzielonej; 

8. Oświadczenie Pana Marka Zająca - wspólnika Terenix sp. z o.o. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku badania Planu Podziału przez 
biegłego i wydawania przez niego opinii w tym zakresie; 

9. Oświadczenie Pana Dariusza Łabusia - wspólnika Terenix sp. z o.o. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku badania Planu Podziału przez 
biegłego i wydawania przez niego opinii w tym zakresie; 

10. Oświadczenie Pana Marka Zająca - wspólnika Terenix sp. z o.o. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku udzielenia informacji, o którym 
mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych; 

11. Oświadczenie Pana Dariusza Łabusia - wspólnika Terenix sp. z o.o. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku udzielenia informacji, o którym 
mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych; 

12. Tabele: 

1. Tabela nr 1. Wykaz Środków Trwałych przenoszonych do spółki Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 

2. Tabela nr 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przenoszone do spółki 
Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. ; 

3. Tabela nr 3. Wykaz pracowników wykonujących pracę w wydzielanej 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przenoszonych do spółki Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 

4. Tabela nr 4. Wykaz rachunków bankowych i środki pieniężne przenoszone do 
spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 

5. Tabela nr 5. Należności przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa a 
przenoszone do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 

6. Tabela nr 6. Wykaz kaucji zatrzymanych - Zobowiązania krótkoterminowe 
przenoszone do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 

7. Tabela nr 7. Zestawienie Zobowiązań z tytułu dostaw i usług przypisane do 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przenoszone do spółki Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 

8. Tabela nr. 8 Zestawienie umów najmu przenoszonych do spółki Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. ; 



9. Tabela nr 9. Wykaz umów zawartych przez Spółkę Dzieloną związanych z 
wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i przenoszone do spółki 
Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 

1 O. Tabela nr 1 O. Zestawienie decyzji administracyjnych dotyczących wydzielanej 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przenoszonych do spółki Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o.; 

11. Tabela nr 11. Wykaz środków trwałych podlegających do przeniesieniu do spółki 
Terenix Motoryzacja sp. z o.o.; 

12. Tabela nr 12. Wykaz pracowników wykonujących pracę w wydzielanej 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa i podlegających przeniesieniu do spółki 
Terenix Motoryzacja sp. z o.o.; 

13. Tabela nr 13. Wykaz rachunków bankowych i środki pieniężne i podlegających 
przeniesieniu do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. ; 

14. Tabela nr 14. Zestawienie Zobowiązań z tytułu dostaw i usług przypisane do 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa i podlegających przeniesieniu do spółki 
Terenix Motoryzacja sp. z o.o.; 

15. Tabela nr 15. - Wykaz praw w podmiotach zależnych, podlegających 
przeniesieniu do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. ; 

16. Tabela nr 16. Wykaz umów zawartych przez Spółkę Dzieloną związanych z 
wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i podlegających przeniesieniu 
do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o.; 
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Dział 1 

Rubryka 1 - Dane podmiotu 

!.Oznaczenie fonny prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZlALNOŚCIĄ 

2.Numer REGON/NIP REGON: 012633575, NIP: 1130017382 

3.Firma, pod którą spółka działa 'TERENIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZlALNOŚCIĄ 

4.Dane o waeśniejszej rejestracji -----

S.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność NIE 
gospodaraą z innymi podmiotami na 
podstawie umowy spółki cywilnej? 

6.Czy podmiot posiada status organizacji NIE 
pożytku publianego? 

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 

!.Siedziba kraj POLSKA, woj . MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc. 
WARSZAWA 

2.Adres ul. ODKRYTA, nr 1 A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 03-140, poata WARSZAWA, kraj POLSKA 

3.Adres poaty elektronianej ------
4.Adres strony internetowej ------

Rubryka 3 - Oddziały 

Brak wpisów 
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Rubryka 4 - Infonnacje o umowie 

1.Informacja o zawarciu lub zmianach 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 28.04.2004 R., PRZEZ NOTARIUSZA JADWIGĘ 

umowy spółki ZACHARZEWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 18, REP. A - 1510/2004 ORAZ 

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 27.05.2004 R„ PRZEZ NOTARIUSZA JADWIGĘ 

ZACHARZEWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 18, REP. A - 2017/2004 

2 10.0l.2008R. - MIROSŁAW KUPIS - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A- 172/ 2008 -

ZMIENIONO§§ 6,19,26,29. 

3 13.02.2013R., REP. A NR 799/2013, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS W WARSZAWIE, ZMIANA: § 

7.1, DODANO:§ 29.4. TEKST JEDNOLITY. 

Rubryka 5 

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 

2.0znaczenie pisma innego niż Monitor ------
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do 

ogłoszeń spółki 

3.Wspólnlk może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 

4.Czy statut przyznaje uprawnienia ***** 
osobiste określonym akcjonariuszom lub 

tytuły uczestnictwa w dochodach lub 
majątku spółki nie wynikającydl z akcji? 

5.Czy obligatoriusze mają prawo do ***** 
udziałów w zysku? 

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 

!.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE 

2.0pis sposobu powstania spółki oraz PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ TERENIX S.A. W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ 
Informacja o uchwale ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: TERENIX SP. Z O.O. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 14 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.04.2004 R. UJĘTEJ W PROTOKOLE Z TEGO 

ZGROMADZENIA - REP. A. 1510/2004 ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA Z DNIA 27.05.2004 R. UJĘTEJ W PROTOKOLE Z TEGO ZGROMADZENIA - REP. A. 

2017/2004 

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu ------
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 
zgodzie na dokonanie koncentracji 

Podrubryka 1 
Podmioty, z których powstała spółka 

1 1.Nazwa lub firma TERENIX SPÓŁKA AKCYJNA 

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 

był zarejestrowany 

3.Numer w rejestrze 0000038986 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 
S.Numer REGON 012633575 

6.Numer NIP ------
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Rubryka 7 - Dane wspólników 

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŁABUŚ 

2.Imiona DARIUSZ JÓZEF 

3.Numer PESEL/REGON 58083002596 

4.Numer KRS ***** 

S.Posiadane przez wspólnika udziały 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH 

6.Czy wspólnik posiada całość NIE 
udziałów spółki? 

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZAJĄC 

2.Imiona MAREK ANTONI 

3.Numer PESEL/REGON 58103102253 

4.Numer KRS ***** 

S.Posiadane przez wspólnika udziały 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH 

6.Czy wspólnik posiada całość NIE 
udziałów spółki? 

Rubryka 8 - Kapitał spółki 

1. Wysokość kapitału zakładowego I 1 OOO 000,00 ZŁ 
Podrubryka 1 

Informacja o wniesieniu aportu 

Brak wpisów 

Rubryka 9 - Nie dotyczy 

Brak wpisów 

Rubryka 10 - Nie dotyczy 

Brak wpisów 

Dział 2 

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 

1.Nazwa organu uprawnionego do ZARZĄD 

reprezentowania podmiotu 

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU 
ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 

Podrubryka 1 
Dane osób wchodzących w skład organu 

1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma ZAJĄC 

2.Imiona MAREK ANTONI 
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3.Numer PESEL/REGON 

4.Numer KRS 

5.Funkcja w organie reprezentującym 

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościacłl? 

7.Data do jakiej została zawieszona 

2 1.Nazwisko I Nazwa lub Firma 

2.lmlona 

3.Numer PESEL/REGON 

4.Numer KRS 

5.Funkcja w organie reprezentującym 

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach? 

7.Data do jakiej została zawieszona 

1 1.Nazwa organu 

1 !.Nazwisko 

2.Imlona 

3.Numer PESEL 

2 !.Nazwisko 

2.Imiona 

3.Numer PESEL 

3 !.Nazwisko 

2.Imiona 

3.Numer PESEL 

1 !.Nazwisko 

2.Imiona 

3.Numer PESEL 

4.Rodzaj prokury 

!.Przedmiot przeważającej działalności 
przedsiębiorcy 

58103102253 

**** 
PREZES ZARZĄDU 

NIE 

------
ŁABUŚ 

DARIUSZ JÓZEF 

58083002596 

**** 
WICEPREZES ZARZĄDU 

NIE 

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru 

RADA NADZORCZA 

Podrubryka 1 
Dane osób wchodzących w skład organu 

ŁABUŚ 

BARTŁOMIEJ 

79110500715 

ZAJĄC 

MARIUSZ PIOTR 

84041100116 

ZAJĄC 

MONIKA BARBARA 

58120400387 

Rubryka 3 - Prokurenci 

WIERZBICKA 

WANDA 

48081103900 

SAMOISTNA 

Dział 3 

Rubryka 1 - Przedmiot działalności 

1

70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 
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2.Przedmiot pozostałej działalności 1 41, I I BUDOWNICTWO 
przedsiębiorcy 

2 SS, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 

3 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 

4 68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

s 70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 

6 71, , , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻVNIERII; BADANIA I ANALilY 
TECHNICZNE 

7 73, 1, I REKLAMA 

8 77, 3,, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASlYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR 
MATERIALNYCH 

9 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI 
SAMOCHODOWYMI 

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach 

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w Data złożenia Za okres od do 
połu 

!.Wzmianka o złożeniu 1 02.06.2004 01.01.2003 - 31.12.2003 
roanego sprawozdania 
finansowego 

2 21.04.200S 01.01.2004-31.12.2004 

3 21.06.2006 01.01.200S - 31.12.2005 

4 lS.06.2007 01.01.2006 - 31.12.2006 

s 16.0S.2008 01.01.2007 - 31. 12.2007 

6 22.06.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 

7 01.04.2010 01.01.2009 - 31.12.2009 

8 07.06.2011 01.01.2010 - 31.12.2010 

9 27.06.2012 01.01.2011 - 31.12.2011 

10 18.06.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 

11 30.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 

12 ll.OS.201S OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 

2. Wzmianka o złożeniu opinii 1 ***** 01.01.2003 - 31.12.2003 

biegłego rewidenta 
2 ***** Ol.01.200S - 31.12.200S 

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1 ***** 01.01.2003 - 31.12.2003 
lub postanowienia o 

2 ***** 01.01.2004-31.12.2004 
zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego 3 ***** 01.0l.200S - 31.12.200S 

4 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006 

s ***** 01.01.2007 - 31.12.2007 

6 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008 

7 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009 

8 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010 

9 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011 

10 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012 

11 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 

12 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 

4.Wzmianka o złożeniu 1 ***** 01.01.2003 - 31.12.2003 
sprawozdania z działalności 

2 ***** 01.01.2004-31.12.2004 
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podmiotu 3 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005 

4 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006 

5 ***** 01.01.2007 - 31.12.2007 

6 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008 

7 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009 

8 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010 

9 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011 

10 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012 

11 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 

12 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 

Brak wpisów 

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, 31.12.2003 
za który należy złożyć sprawozdanie 
finansowe 

Dział 4 

Rubryka 1 - Zaległości 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Wierzytelności 

Brak wpisów 

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o 
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 
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sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych 

Brak wpisów 

Dział 5 

Rubryka 1 - Kurator 

Brak wpisów 

Dział 6 

Rubryka 1 - Likwidacja 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki 

Brak wpisów 

Rubryka 3 - Nie dotyczy 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 

1 1.0kreślenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 

2.0pis sposobu połąaenia, podziału lub POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE ''TERENIX-INBUD" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ 
przekształcenia ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

PRZEZ TERENIX SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO JEDYNEGO 

WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - TERENIX-INBUD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 
UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TERENIX SPÓŁKI Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNlA 28.09.2005 R. (REP.A 3988/2005). 

Podrubryka 1 
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów 

przejmujących całość lub część majątku spółki 

Brak wpisów 

Podrubryka 2 
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa lub finma ''TERENIX-INBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZlALNOŚCIĄ 

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 

jest zarejestrowany 

3.Numer w rejestrze 0000183950 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 
5.Numer REGON 012535542 
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Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym 

Brak wpisów 

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym 

Brak wpisów 

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym 

Brak wpisów 

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej 

Brak wpisów 

data sporządzenia wydruku 30.11.2015 

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl 



PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 
SPÓŁKI POD FIRMĄ TERENIX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ 

W WARSZAWIE Z DNIA „„. ROKU 

I. W dniu .... „ w „.„ .. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej jako 
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników'1 spółki pod firmą Terenix sp. z o.o., 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000210235 (dalej jako „Spółka'} 

Zgromadzenie otworzył Pan .„.„ „ „„ „ „„ Następnie ... „ ....... „ . ... „ .... . zaproponował 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego. 

3. Wybór Protokolanta. 
4. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania 

wiążących uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu podziału i wyrażenia zgody na plan podziału . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału Spółki. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie posiedzenia. 

li. Przystąpiono do pkt 2 porządku obrad. 

„Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z dnia .„„„„ roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, uchwala co następuje: 

§1 



Powołuje się pana ..... ..... „ .............. na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że [_] 

III. Przystąpiono do pkt 3 porządku obrad. 

Na protokolanta jednogłośnie wybrano .„„„. 

IV. Przystąpiono do pkt. 4 porządku obrad. 

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, iż 
na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy 
Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia niniejszego 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego posiada ono zdolność do 
powzięcia wiążących uchwał. 

V. Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad. 

„Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z dnia „ .. „ roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników. 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że [_] 



VI. Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad. 

„Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ....... roku 

w sprawie sprawie planu podziału i wyrażenia zgody na plan podziału. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
działając na postawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „ksh") w 
związku z art. 541 § 2 ksh, wyraża zgodę na przyjęty na przyjęty w dniu 20 listopada 
2015 r. przez Zarząd Spółki plan podziału Spółki Terenix wp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, realizowany w trybie przeniesienia części majątku Spółki dzielonej Terenix 
sp. z o.o., w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa, stanowiących obecnie 
Dział Dział Zarządzania Nieruchomościami oraz Dział Nadzoru Właścicielskiego do 
dwóch nowo zawiązanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. spółki pod firmą 
Terenix Nieruchomości Komercyjne Sp. z o.o., która przejmie obecny Dział Zarządzania 
Nieruchomościami, oraz spółki pod firmą Terenix Motoryzacja Sp. z o.o., która przejmie 
obecny Dział Nadzoru Właścicielskiego. 

§2. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
działając na postawie art. 541 § 2 ksh, uchwala niniejszym podział Spółki Terenix Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, realizowany w sposób wskazany w powyższej uchwale oraz 
planie podziału. 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że [_]. 



VII. Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad. 

„Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ... „„ roku 

w sprawie obniżenia kapitału Spółki. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod Terenix sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 529 § 1 ksh i w związku z art. 541 i 263 ksh, w celu 
przeprowadzenia podziału poprzez przeniesienie zorganizowanych częsc1 

przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej Terenix Sp. z o.o., na rzecz nowo zawiązanych spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. spółki pod firmą Terenix Nieruchomości 

Komercyjne sp. z o.o. oraz Terenix Motoryzacja sp. z o.o., niniejszym postanawia obniżyć 
kapitał Spółki Dzielonej Terenix sp. z. o.o. z kwoty 1.000.000,00 zł (słownie : jeden milion 
złotych) do kwoty 489.100,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto 
złotych) . 

§ 2. 
Obniżenie kapitału podstawowego Spółki Terenix sp. z o.o. nastąpi poprzez 
zmniejszenie kwoty kapitału podstawowego o kwotę 510.900,00 zł (słownie pięćset 
dziesięć tysięcy dziewięćset złotych), tj. 51,90 %. 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że [_]. 



VIII. Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad. 

„Uchwała nr 5 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z dnia „„„„. roku 

w sprawie zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki. 

§ 1. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 529 § 1 ksh i w związku z art. 541 i 263 ksh, w celu związku z 
obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Terenix sp. z .o.o. z kwoty 1.000.000,00 zł 
(słownie: jeden milion złotych) do kwoty 489.100,00 zł (słownie: czterysta 
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych), zmianie ulega treść § 7.1 oraz 7.3. Umowy 
Spółki, który otrzymują następujące brzmienie: 

7.1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 489.100,00 (słownie: czterysta osiemdziesiąt 
dziewięć tysięcy sto) złotych i dzieli się na 9782 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset 
osiemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych) każdy udział. 

7.3. Udziały zostały objęte w sposób następujący: 

1) Dariusz Łabuś obejmuje 4891 (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt 
jeden udziałów) w kapitale zakładowym Terenix sp. z o.o. po 50 (słownie: pięćdziesiąt) 
złotych każdy udział i łącznej wartości 244.550 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery 
tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych); 

2) Marek Zając obejmuje 4891 (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt 
jeden udziałów) w kapitale zakładowym Terenix sp. z o.o. po 50 (słownie: pięćdziesiąt) 
złotych każdy udział i łącznej wartości 244.550 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery 
tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych); 

§ 2. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Terenix sp. z o.o. w związku z 
uchwaloną zmianą umowy Spółki przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki o treści jak w 
załączniku do niniejszej uchwały. 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że uchwała [_]. 



IX. Przystąpiono do pkt 9 i 10 porządku obrad. 

Wobec braku wolnych wniosków, a tym samym wyczerpania porządku obrad, 
Przewodniczący zdecydował o zamknięciu obrad Zgromadzenia. Do protokołu 

załączono listę obecności. 

Protokolant Przewodniczący 

Zgromadzenia 



Lista obecności 
na Nadwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

spółki Terenix sp. z o.o. 
w „.„.roku 

1. Marek Zając 

2. Dariusz Łabuś 



UMOWA 

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

I. Firma 

§1 

Stawający oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej 

zwaną „Spółką' '. -----------------------------------------------------------------------------------

§2 

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Terenix Nieruchomości Komercyjne 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. --------------------------------------------------

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Terenix Nieruchomości 

Komercyjne sp. z o. o. lub Terenix Nieruchomości Komercyjne spółka z o. o. ------

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----------------------------

II. Siedziba 

§3 

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ---------------------------------------------

III. Czas trwania Spółki 

§4 

Spółka jest zawiązana na czas nieograniczony. -----------------------------------------------

IV. Teren działania 

§5 

Terenem działalności Spółki będzie obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. -
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V. Uczestnictwo w innych Spółkach 

§6 

Spółka może posiadać przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, tworzyć 

własne oddziały, przedstawicielstwa, biura, tworzyć nowe oraz przystępować do 

istniejących spółek w kraju i za granicą, nabywać akcje, udziały oraz inne tytuły 

uczestnictwa w tych spółkach oraz korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z 

innymi podmiotami gospodarczymi, także innymi osobami prawnymi i fizycznymi dla 

potrzeb realizacji celów Spółki. -----------------------------------------------------------------

VI. Przedmiot działalności 

§7 

1. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 

jest: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) (PKD 41) - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, ------------

2) (PKD 42) - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -

3) (PKD 43) - roboty budowlane specjalistyczne,---------------------------------------

4) (PKD 5 5) - zakwaterowanie, ------------------------------------------------------------

5) (PKD 64) - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, ----------------------------------------------------------------

6) (PKD 66) - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i 

fundusze emerytalne, ----------------------------------------------------------------------

7) (PKD 68) - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,----------------

8) (PKD 70) - działalność firm centralnych (head offices ); doradztwo związane z 

zarządzaniem, -----------------------------------------------------------------------------

9) (PKD 71) - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 

techniczne, ----------------------------------------------------------------------------------

1 O) (PKD 72) -badania naukowe i prace rozwojowe, ------------------------------------

11) (PKD 74) - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ---------

12) (PKD 77) - wynajem i dzierżawa, -----------------------------------------------------

13) (PKD 78) - działalność związana z zatrudnieniem,---------------------------------
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14) (PKD 81) ·- działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w 

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

15) (PKD 82) - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała 

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, ---------------

16) (PKD 96) - pozostała indywidualna działalność usługowa. -----------------------

2. Jeżeli do wykonywania określonego rodzaju działalności niezbędne będzie 

uzyskanie zezwolenia bądź koncesji, Spółka podejmie taką działalność po ich 

uzyskaniu. -------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Kapitał zakładowy 

§8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) 

złotych i dzieli się na 4200 (słownie: cztery tysiące dwieście) udziałów o wartości 

nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział. -----------------------------

2. Udziały są równe i niepodzielne. -------------------------------------------------------------

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----------------------------------------

VIII. Wspólnicy 

§9 

1. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte w następujący sposób:---------

1) Marek Zając obejmuje 2100 (dwa tysiące sto) udziałów o wartości 

nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 

nominalnej 105.000 zł (sto pięć tysięcy złotych)--------------------------------

2) Dariusz Labuś obejmuje 2100 (dwa tysiące sto) udziałów o wartości 

nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 

nominalnej 105.000 zł (sto pięć tysięcy złotych)---------------------------------
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2. Całość kapitału zakładowego zostaje pokryta majątkiem przenoszonym na Spółkę, 

zgodnie z założeniami Planu Podziału Terenix spółka z ogramczoną 

odpowiedzialnością z dnia 20 listopada 2015 roku. 

IX. Zbycie i zastawienie udziałów 

§10 

1. Udziały są zbywalne. Pozostali wspólnicy mają prawo pierwszeństwa równomiernie 

do liczby posiadanych udziałów lub prawo przyłączenia się do sprzedaży (klauzula 

tag-al on g). ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wspólnik może zbyć swoje udziały po przedstawieniu pisemnej oferty ich nabycia 

pozostałym Wspólnikom oraz wezwania pozostałych Wspólników do wykonania 

prawa przyłączenia się do sprzedaży, określającej liczbę zamierzonych do zbycia 

udziałów, osobę potencjalnego nabywcy oraz cenę, za jaką udziały mają być zbyte. ---

3. Wspólnicy, którym została złożona oferta mogą nabyć udziały za cenę nie niższą 

aniżeli określoną w ofercie. ----------------------------------------------------------------------

4. Wspólnicy, alternatywnie wobec wykonania prawa pierwszeństwa, mogą złożyć 

oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa przyłączenia się do sprzedaży. W 

przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze przyłączenia się do sprzedaży przez 

niektórych lub wszystkich Wspólników, Wspólnik może zbyć swoje udziału tylko pod 

warunkiem, że potencjalny nabywca złoży ofertę nabycia udziałów na tożsamych 

warunkach Wspólnikom, którzy złożyli oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa 

przyłączenia się do sprzedaży 

5. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi o przyjęciu oferty przez pozostałych 

Wspólników w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej złożenia lub o 

zamiarze skorzystania z prawa przyłączenia, Wspólnik składający ofertę może zbyć 

udziały objęte ofertą osobie trzeciej oznaczonej w ofercie i na warunkach w niej 

przewidzianych. ----------------------------------------------------------------------------------
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6. Zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów przez Wspólnika 

wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały. Wspólnik 

ubiegający się o zgodę obowiązany jest złożyć na prośbę pozostałych Wspólników 

szczegółowe wyjaśnienia, co do okoliczności zastawu lub przewłaszczenia. -------------

X. Wstąpienie do Spółki spadkobierców 

§11 

1. W przypadku śmierci Wspólnika jego spadkobiercy mogą bez ograniczeń wstąpić 

na miejsce zmarłego W spólnika. ----------------------------------------------------------------

2. Wstąpienie spadkobiercy zmarłego Wspólnika dokonuje się przez oświadczenie 

złożone Zarządowi w formie pisemnej. ---------------------------------------------------------

XI. Księga udziałów 

§12 

Zarząd Spółki jest zobowiązany prowadzić księgę udziałów. -------------------------------

§13 

Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów. -----------------------------------------

XII. Podwyższenie kapitału zakładowego 

§14 

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały 

Zgromadzenia Wspólników, poprzez ustanowienie nowych udziałów, a także poprzez 

podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. ----------------------------------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000 (słownie: 

dwudziestu milionów) złotych, do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany 

niniejszej U mowy Spółki. ------------------------------------------------------------------------

3. Wspólnicy posiadają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym w stosunku proporcjonalnym do swoich dotychczasowych 
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udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Udziały w podwyższonym kapitale 

zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ---------

4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków Spółki w 

drodze przeniesienia do kapitału zakładowego środków zgromadzonych w kapitale 

zapasowym lub rezerwowym, utworzonych z zysku Spółki. 

XIII. Umorzenie udziałów 

§15 

1. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału 

zakładowe go Spółki. ------------------------------------------------------------------------------

2. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez 

Spółkę. Za zgodą Wspólnika nabycie może być nieodpłatne. -------------------------------

3. Udział może być umorzony bez zgody Wspólnika na podstawie uchwały podjętej 

przez Wspólników, na wniosek zgłoszony przez Wspólników reprezentujących, co 

najmniej 1/1 O (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie może 

nastąpić jedynie w razie stwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników, w drodze 

uchwały, naruszenia przez Wspólnika jego zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy Spółki lub innych umów zawartych pomiędzy Wspólnikami a dotyczących 

praw i obowiązków Wspólników oraz działania Wspólnika na szkodę Spółki lub 

zajęcia się przez niego interesami konkurencyjnymi. ----------------------------------------

4. Umorzenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, w formie uchwały 

podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, określającej podstawę prawną 

umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone 

udziały. ----------------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Nabywanie własnych udziałów 

§16 

Spółka nie może nabywać, obejmować ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. 

Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, 

których nie można zaspokoić z innego majątku Wspólnika, nabycie w celu umorzenia 
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udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów w innych przypadkach przewidzianych w 

Kodeksie spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------

§17 

Jeżeli udziały, nabyte w drodze egzekucji, nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia 

nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego 

chyba, że w Spółce został utworzony w celu umorzenia udziałów specjalny fundusz 

rezerwowy. -----------------------------------------------------------------------------------------

XV. Pożyczki 

§18 

Spółka może otrzymywać pożyczki od Wspólników lub innych osób fizycznych i 

prawnych. -------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. Dopłaty 

§19 

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do 

dokonania dopłat do łącznej wartości stukrotności wartości nominalnej posiadanych 

udziałów. --------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku 

do posiadanych przez nich udziałów. 

3. Termin wniesienia dopłat zostanie określony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, 

nie może być on jednak krótszy niż 1 Ueden) miesiąc od dnia przyjęcia uchwały w 

przedmiocie wniesienia dopłat-----------------------------------------------------------

XVII. Organy Spółki 
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§20 

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------

1) Zgromadzenie W spólników, ------------------------------------------------------------------

2) Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. Zgromadzenie Wspólników 

§21 

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane przez Zarząd raz w 

roku, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -------------------

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub 

na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących przynajmniej 10% (dziesięć 

procent) kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

powinno zostać zwołane nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty 

przedstawienia takiego żądania. -----------------------------------------------------------------

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to 

zgodę na piś1nie . -----------------------------------------------------------------------------------

4. Każdy udział odpowiada jednemu głosowi podczas Zgromadzenia Wspólników. ----

5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez 

pełnomocników. -----------------------------------------------------------------------------------

XIX. Głosowanie na Zgromadzeniach Wspólników 

§22 

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością 

głosów oddanych „za" chyba, że postanowienia Kodeksu spółek handlowych albo 

niniejszej Umowy stanowią inaczej. Dla skuteczności podejmowanych uchwał 

konieczna jest obecność Wspólników (lub pełnomocników Wspólników) 

reprezentujących 51 % (słownie: pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego 

spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----------------

1) określenie głównych kierunków działalności Spółki, ------------------------------------
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2) wyrażenie zgody na otwarcie oddziału, przedstawicielstwa Spółki w kraju lub 

zagranicą, ---------------------------------------------------------------------------------------

3) wyrażenie zgody na utworzenie nowych oraz przystąpienie do istniejących spółek 

w kraju i za granicą, nabycie akcji, udziałów oraz innych tytułów uczestnictwa w 

tych spółkach; ----------------------------------------------------------------------------------

4) zatwierdzenie wszelkich dokumentów regulujących organizację wewnętrzną 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------

5) zatwierdzenie rocznego biznes planu Spółki, ----------------------------------------------

6) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy oraz zaleceń na rok przyszły przedstawionych przez Zarząd, ----------

7) podział zysków lub pokrycie strat, ----------------------------------------------------------

8) udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, -

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub likwidatorów,--------------------

1 O) zatwierdzenie umów o pracę pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, oraz 

wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy 

Spółką a członkami Zarządu, ----------------------------------------------------------------

11) zmiany niniejszej Umowy Spółki, ----------------------------------------------------------

12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -------------------------------------

13) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ------------------------------------------------------------

14) przekształcenie lub połączenie Spółki, -----------------------------------------------------

15) ustanowienie i likwidacja funduszy celowych, -------------------------------------------

16) inne sprawy, przedstawione do rozpatrzenia Zgromadzeniu Wspólników,-----------

17) inne sprawy wymagane przez niniejszą Umową Spółki oraz przepisy prawa.-------

3. Rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości 

wyższej niż 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, wymaga uchwały 

Zgromadzenia W spólników. ---------------------------------------------------------------------

4. Podjęcie uchwał w sprawach określony w § 22 ust. 2 pkt. 3), 7), 11-14) oraz ust. 3 

wymagają podjęcia ich większością 3/.i (trzy czwarte) głosów oddanych „za".----------

XX. Zarząd 

§23 
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1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----------------------------------

2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członków Zarządu powołuje i 

odwołuje Zgromadzenie Wspólników Spółki, z wyłączeniem pierwszego Zarządu 

Spółki, który powołują Założyciele. ------------------------------------------------------------

§24 

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na 

czas nieokreślony. Wygaśnięcie mandatów Członków Zarządu następuje jedynie 

wskutek śmierci, rezygnacji , odwołania ze składu Zarządu albo utraty prawa pełnienia 

funkcji. Przepis artykułu 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania. --

2. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone 

przepisami prawa lub niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników należą 

do kompetencji Zarząd u. --------------------------------------------------------------------------

3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać 

prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----------------------------------------

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

reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.--------------

5. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie, co jednak nie narusza 

jego roszczeń wynikających ze stosunku pracy. -----------------------------------------------

6. Członek Zarządu ma prawo do wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki lub 

zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, 

zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -------------------

§25 

1. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest: 

w przypadku Zarządu jednoosobowego - jedyny członek Zarządu 

działający samodzielnie; 

w przypadku Zarządu wieloosobowo - dwóch członków Zarządu 

działających łącznie ------------------------------------------------
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2. Spółka może być również reprezentowana przez prokurentów, umocowanych 

samoistnie lub łącznie do działania w imieniu Spółki, stosownie do oświadczenia o 

ustanowi en1 u prokury. ----------------------------------------------------------------------------

XXI. Fundusze celowe 

§26 

Spółka może ustanawiać fundusze celowe. ----------------------------------------------------

XXII. Rachunkowość Spółki 

§27 

1. Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, Kodeksem spółek 

handlowych oraz innymi przepisami. -----------------------------------------------------------

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------------------------------------

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 20 17 roku. -----------------------

4. Sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok 

obrotowy przygotowywane są przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy od zakończenia 

roku obrotowego i przedstawiane W spólnikom. ----------------------------------------------

XXIII. Dywidenda 

§28 

1. Zyski Spółki są dzielone proporcjonalnie do udziałów Wspólników w kapitale 

zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------

2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć cały lub część zysku netto Spółki z 

podziału pomiędzy Wspólnikami i może zdecydować o zatrzymaniu całości lub części 

zysku netto Spółki na cele inwestycyjne, fundusze rezerwowe lub inne cele. Jeżeli 

zysk netto nie podlega podziałowi na inne cele lub fundusze, włącznie z funduszem 

rezerwowym, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podlega on 

podziałowi pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale 

zakładowym. ---------------------------------------------------------------------------------------
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3. Zarząd Spółki uprawmony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada 

wystarczające środki na wypłatę. ----------------------------------------------------------------

XXIV. Odesłanie 

§29 

We wszystkich sprawach me unormowanych mmeJszą Umową Spółki mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa. --------------------------------------------------------------------------

Powołanie pierwszego Zarządu Spółki 

Pierwszy Zarząd jest dwuosobowy. Założyciele niniejszym powołują pierwszy Zarząd 

w składzie: -----------------------------------------------------------------------------------------
- [_] 
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UMOWA 

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

I. Firma 

§1 

Stawający oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej 

zwaną „ Spół ką". -----------------------------------------------------------------------------------

§2 

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Terenix Motoryzacja spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. -------------------------------------------------------------

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Terenix Motoryzacja sp. z o. o. 

lub Terenix Motoryzacja spółka z o. o. -------------------------------------------------------

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----------------------------

II. Siedziba 

§3 

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ---------------------------------------------

III. Czas trwania Spółki 

§4 

Spółka jest zawiązana na czas nieograniczony. -----------------------------------------------

IV. Teren działania 

§5 

Terenem działalności Spółki będzie obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. -



V. Uczestnictwo w innych Spółkach 

§6 

Spółka może posiadać przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, tworzyć 

własne oddziały, przedstawicielstwa, biura, tworzyć nowe oraz przystępować do 

istniejących spółek w kraju i za granicą, nabywać akcje, udziały oraz inne tytuły 

uczestnictwa w tych spółkach oraz korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z 

innymi podmiotami gospodarczymi, także innymi osobami prawnymi i fizycznymi dla 

potrzeb realizacji celów Spółki. -----------------------------------------------------------------

VI. Przedmiot działalności 

§7 

1. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 

jest: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) (PKD 45) - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 

pojazdów sam och od owy eh,---------------------------------------------------------------

2) (PKD 64) - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, ---------------------------------------------------------------

3) (PKD 66) - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i 

fundusze emerytalne, ---------------------------------------------------------------------

4) (PKD 70.1.) - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z 

wyłączeniem holdingów finansowych, -----------------------------------------------

5) (PKD 70.2) - doradztwo związane z zarządzaniem, ---------------------------------

6) (PKD 70.21) - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -------

7) (PKD 70.22) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania, --------------------------------------------------------------

8) (PKD 73 .1) - Reklama, ------------------------------------------------------------------

9) (PKD 77.1.) - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli, ----------------------------------------------------------------

lO)(PKD 82.11.Z) - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą 

biura, ---------------------------------------------------------------------------------------
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l l)(PKD 82.99) - pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, --------------------------------------

2. Jeżeli do wykonywania określonego rodzaju działalności niezbędne będzie 

uzyskanie zezwolenia bądź koncesji, Spółka podejmie taką działalność po ich 

uzyskaniu. -------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Kapitał zakładowy 

§8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.900,00 (słownie: trzysta tysięcy dziewięćset) 

złotych i dzieli się na 6018 (słownie: sześć tysięcy osiemnaście) udziałów o wartości 

nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział. --------------------------------

2. Udziały są równe i niepodzielne. -------------------------------------------------------------

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----------------------------------------

VIII. Wspólnicy 

§9 

1. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte w następujący sposób:--------

1) Dariusz Łabuś obejmuje 3009 (trzy tysiące dziewięć) udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości nominalnej 

150.450,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt).-------------------

2) Marek Zając obejmuje 3009 (trzy tysiące dziewięć) udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości nominalnej 

150.450,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt).-------------------------

2. Całość kapitału zakładowego zostanie pokryta majątkiem przenoszonym ze Spółki 

dzielonej Terenix sp. z o.o., zgodnie z założeniami Planu Podziału Spółki Terenix 

Sp. z o.o. z dnia 20 listopada 2015 r. ------------------------------------------------------
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IX. Zbycie i zastawienie udziałów 

§10 

1. Udziały są zbywalne. Pozostali wspólnicy mają prawo pierwszeństwa równomiernie 

do liczby posiadanych udziałów lub prawo przyłączenia się do sprzedaży (klauzula 

tag-along). ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wspólnik może zbyć swoje udziały po przedstawieniu pisemnej oferty ich nabycia 

pozostałym Wspólnikom oraz wezwania pozostałych Wspólników do wykonania 

prawa przyłączenia się do sprzedaży, określającej liczbę zamierzonych do zbycia 

udziałów, osobę potencjalnego nabywcy oraz cenę, za jaką udziały mają być zbyte. ---

3. Wspólnicy, którym została złożona oferta mogą nabyć udziały za cenę nie niższą 

aniżeli określoną w ofercie. ----------------------------------------------------------------------

4. Wspólnicy, alternatywnie wobec wykonania prawa pierwszeństwa, mogą złożyć 

oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa przyłączenia się do sprzedaży. W 

przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze przyłączenia się do sprzedaży przez 

niektórych lub wszystkich Wspólników, Wspólnik może zbyć swoje udziału tylko pod 

warunkiem, że potencjalny nabywca złoży ofertę nabycia udziałów na tożsamych 

warunkach Wspólnikom, którzy złożyli oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa 

przyłączenia się do sprzedaży 

5. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi o przyjęciu oferty przez pozostałych 

Wspólników w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej złożenia lub o 

zamiarze skorzystania z prawa przyłączenia, Wspólnik składający ofertę może zbyć 

udziały objęte ofertą osobie trzeciej oznaczonej w ofercie i na warunkach w niej 

przewidzianych. ----------------------------------------------------------------------------------

6. Zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów przez Wspólnika 

wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały. Wspólnik 

ubiegający się o zgodę obowiązany jest złożyć na prośbę pozostałych Wspólników 

szczegółowe wyjaśnienia, co do okoliczności zastawu lub przewłaszczenia. -------------
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X. Wstąpienie do Spółki spadkobierców 

§11 

1. W przypadku śmierci Wspólnika jego spadkobiercy mogą bez ograniczeń wstąpić 

na miejsce zmarłego W spólnika. ----------------------------------------------------------------

2. Wstąpienie spadkobiercy zmarłego Wspólnika dokonuje się przez oświadczenie 

złożone Zarządowi w formie pisemnej. ---------------------------------------------------------

XI. Księga udziałów 

§12 

Zarząd Spółki jest zobowiązany prowadzić księgę udziałów. -------------------------------

§13 

Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów. ---------------------------------------

XII. Podwyższenie kapitału zakładowego 

§14 

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały 

Zgromadzenia Wspólników, poprzez ustanowienie nowych udziałów, a także poprzez 

podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. ----------------------------------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000 (słownie: 

dwudziestu milionów) złotych, do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany 

niniejszej U mowy Spółki .------------------------------------------------------------------------

3. Wspólnicy posiadają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym w stosunku proporcjonalnym do swoich dotychczasowych 

udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Udziały w podwyższonym kapitale 

zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ---------

4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków Spółki w 

drodze przeniesienia do kapitału zakładowego środków zgromadzonych w kapitale 

zapasowym lub rezerwowym, utworzonych z zysku Spółki. 

XIII. U morzenie udziałów 

§15 
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1. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału 

zakład owego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------

2. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez 

Spółkę. Za zgodą Wspólnika nabycie może być nieodpłatne. -------------------------------

3. Udział może być umorzony bez zgody Wspólnika na podstawie uchwały podjętej 

przez Wspólników, na wniosek zgłoszony przez Wspólników reprezentujących, co 

najmniej 1/10 Qedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie może 

nastąpić jedynie w razie stwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników, w drodze 

uchwały, naruszenia przez Wspólnika jego zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy Spółki lub innych umów zawartych pomiędzy Wspólnikami a dotyczących 

praw i obowiązków Wspólników oraz działania Wspólnika na szkodę Spółki lub 

zajęcia się przez niego interesami konkurencyjnymi. ----------------------------------------

4. Umorzenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, w formie uchwały 

podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, określającej podstawę prawną 

umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone 

udziały. ----------------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Nabywanie własnych udziałów 

§16 

Spółka nie może nabywać, obejmować ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. 

Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, 

których nie można zaspokoić z innego majątku Wspólnika, nabycie w celu umorzenia 

udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów w innych przypadkach przewidzianych w 

Kodeksie spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------

§17 

Jeżeli udziały, nabyte w drodze egzekucji, nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia 

nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego 

chyba, że w Spółce został utworzony w celu umorzenia udziałów specjalny fundusz 

rezerwowy. -----------------------------------------------------------------------------------------
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XV. Pożyczki 

§18 

Spółka może otrzymywać pożyczki od Wspólników lub innych osób fizycznych i 

prawnych. -------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. Dopłaty 

§19 

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do 

dokonania dopłat do łącznej wartości stukrotności wartości nominalnej posiadanych 

udziałów. --------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku 

do posiadanych przez nich udziałów. 

3. Termin wniesienia dopłat zostanie określony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, 

nie może być on jednak krótszy niż 1 Geden) miesiąc od dnia przyjęcia uchwały w 

przedmiocie wniesienia dopłat-----------------------------------------------------------

XVII. Organy Spółki 

§20 

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------

1) Zgromadzenie Wspólników, ------------------------------------------------------------------

2) Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. Zgromadzenie Wspólników 

§21 

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane przez Zarząd raz w 

roku, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -------------------

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub 

na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących przynajmniej 10% (dziesięć 

procent) kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

powinno zostać zwołane nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty 

przedstawienia takiego żądania. -----------------------------------------------------------------
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3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to 

zgodę na piśmie. -----------------------------------------------------------------------------------

4. Każdy udział odpowiada jednemu głosowi podczas Zgromadzenia Wspólników.----

5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez 

peł n 01n ocników. -----------------------------------------------------------------------------------

XIX. Głosowanie na Zgromadzeniach Wspólników 

§22 

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością 

głosów oddanych „za" chyba, że postanowienia Kodeksu spółek handlowych albo 

niniejszej Umowy stanowią inaczej . Dla skuteczności podejmowanych uchwał 

konieczna jest obecność Wspólników (lub pełnomocników Wspólników) 

reprezentujących 51 % (słownie: pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego 

Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: ----------------

!) określenie głównych kierunków działalności Spółki, ------------------------------------

2) wyrażenie zgody na otwarcie oddziału, przedstawicielstwa Spółki w kraju lub 

zagranicą, ---------------------------------------------------------------------------------------

3) wyrażenie zgody na utworzenie nowych oraz przystąpienie do istniejących spółek 

w kraju i za granicą, nabycie akcji, udziałów oraz innych tytułów uczestnictwa w 

tych spółkach; ----------------------------------------------------------------------------------

4) zatwierdzenie wszelkich dokumentów regulujących organizację wewnętrzną 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------

5) zatwierdzenie rocznego biznes planu Spółki, ----------------------------------------------

6) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy oraz zaleceń na rok przyszły przedstawionych przez Zarząd, ----------

7) podział zysków lub pokrycie strat, ----------------------------------------------------------

8) udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, -

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub likwidatorów,--------------------
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1 O) zatwierdzenie umów o pracę pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, oraz 

wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy 

Spółką a członkami Zarządu, ----------------------------------------------------------------

11) zmiany niniejszej Umowy Spółki, ----------------------------------------------------------

12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -------------------------------------

13) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ------------------------------------------------------------

14) przekształcenie lub połączenie Spółki, -----------------------------------------------------

15) ustanowienie i likwidacja funduszy celowych, -------------------------------------------

16) inne sprawy, przedstawione do rozpatrzenia Zgromadzeniu Wspólników, -----------

17) inne sprawy wymagane przez niniejszą Umową Spółki oraz przepisy prawa. -------

3. Rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości 

wyższej niż 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, wymaga uchwały 

Z gro mad zen ia Wspólników. ---------------------------------------------------------------------

4. Podjęcie uchwał w sprawach określony w § 22 ust. 2 pkt. 3), 7), 11-14) oraz 

ust. 3 wymagają podjęcia ich większością 3/,i (trzy czwarte) głosów oddanych „za" .-----

XX. Zarząd 

§23 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----------------------------------

2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członków Zarządu powołuje i 

odwołuje Zgromadzenie Wspólników Spółki, z wyłączeniem pierwszego Zarządu 

Spółki, który powołują Założyciele. ------------------------------------------------------------

§24 

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na 

czas nieokreślony. Wygaśnięcie mandatów Członków Zarządu następuje jedynie 

wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu albo utraty prawa pełnienia 

funkcji. Przepis artykułu 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania. --

2. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone 

przepisami prawa lub niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników należą 

do kompetencji Zarządu. --------------------------------------------------------------------------
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3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać 

prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----------------------------------------

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

reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. --------------

5. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie, co jednak nie narusza 

jego roszczeń wynikających ze stosunku pracy. -----------------------------------------------

6. Członek Zarządu ma prawo do wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki lub 

zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, 

zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -------------------

§25 

1. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest: 

w przypadku Zarządu jednoosobowego - jedyny członek Zarządu 

działający samodzielnie; 

w przypadku Zarządu wieloosobowo - dwóch członków Zarządu 

działających łącznie ------------------------------------------------

2. Spółka może być również reprezentowana przez prokurentów, umocowanych 

samoistnie lub łącznie do działania w imieniu Spółki, stosownie do oświadczenia o 

us tanowi en1 u pro kury. ----------------------------------------------------------------------------

XXI. Fundusze celowe 

§26 

Spółka może ustanawiać fundusze celowe. ----------------------------------------------------

XXII. Rachunkowość Spółki 

§27 

1. Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, Kodeksem spółek 

handlowych oraz innymi przepisami. -----------------------------------------------------------

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------------------------------------

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 3 1 grudnia 2016 roku. -----------------------
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4. Sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok 

obrotowy przygotowywane są przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy od zakończenia 

roku obrotowego i przedstawiane Wspólnikom. ----------------------------------------------

XXIII. Dywidenda 

§28 

1. Zyski Spółki są dzielone proporcjonalnie do udziałów Wspólników w kapitale 

zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------

2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć cały lub część zysku netto Spółki z 

podziału pomiędzy Wspólnikami i może zdecydować o zatrzymaniu całości lub części 

zysku netto Spółki na cele inwestycyjne, fundusze rezerwowe lub inne cele. Jeżeli 

zysk netto nie podlega podziałowi na inne cele lub fundusze, włącznie z funduszem 

rezerwowym, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podlega on 

podziałowi pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale 

zakładowym. ---------------------------------------------------------------------------------------

3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada 

wystarczające środki na wypłatę. ----------------------------------------------------------------

XXIV. Odesłanie 

§29 

We wszystkich sprawach me unormowanych mmeJszą Umową Spółki maJą 

zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa. --------------------------------------------------------------------------

Powołanie pierwszego Zarządu Spółki 

Pierwszy Zarząd jest dwuosobowy. Założyciele niniejszym powołują pierwszy Zarząd 

w składzie: -----------------------------------------------------------------------------------------
[_] 
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TERENlX Sp. z o.o. 
03-140 Warszawa. ul. Odkryta 1A 
teł.Jfax: 22 811-95-J3, fax: 22 67&-99-56 

· · ... .... .. ..... ............ .REG.ON:.0.1?.6~}~ ....... ..... .. .. . 
(pieczęć jednostki) BILANS 

sporządzony na dzień : . . . .. . . . ... ,3.1, 1.Q .?Q1ę .......... . 

I - Stan na AKTYWA PASYWA 
31 .10.2015 31 .12.2014 

A Aktywa trwałe 10 376 378,32 1 o 459 266,62 A Kapitał (fundusz) własny 

I 
Wartości niematerialne o.oo o.oo I Kapitał (fundusz) podstawowy 
i prawne 

I 
Koszty zakoóczonych prac 

II 
Należne wpłaty na kapitał 

rozwojowych podstawowy {wielkość ujemna) 

2 Wartość firmy III 
Udziały (akcje) własne 
{wielkość ujemna) 

3 
Inne wartości niematerialne 

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 
i prawne 

4 
Zaliczki na wartości 

V 
Kapitał (fundusz) 

niematerialne i prawne z aktualizac_ji wyceny 

li Rzeczowe aktywa trwałe 5 500 878,32 5 583 766,62 VI 
Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

l Środki trwałe 5 440 770,86 5 520 926,06 

a) 
grunty (w tym prawo 

2 585 696,00 2 585 696,00 
użytkowania wieczystego gruntu) 

b) 
budynki, lokale i obiekty 

2 779 196,95 2 841 470,65 vn Zysk (strata) z lat ubiegłych 
inżynierii lądowej i wodnej 

c) urządzenia techniczne i maszyny 12 985,04 14 533,24 VIII Zysk (strata) n etto 
Odpisy z zysku netto w ciągu 

d) środki transportu 62 892,87 79 226,17 IX roku obrotowego 
(wielkość u_jemna) 

e) inne środk i trwałe B 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

2 Środki trwałe w budowie 60 107,46 62 840,56 I Rezerwy na zobowiązania 

3 
Zaliczki na środki trwałe 

1 
Rezerwa z tytułu odroczonego 

w budowie podatku docliodowc_go 

Ili Należności długoterminowe o.oo 0,00 2 
Rezenva na świadczenia 
emerytalne i eodobne 

l Od jednostek powiązanych - długotcnninowa 

2 Od pozostałych j ednostek - krótkotem1inowa 
IV Inwestycje długoterminowe 4 875 500,00 4 875 500,00 3 Pozostałe rezcl'\VY 
I Niernchomości - długotenninowe 

2 Wartości niematerialne i prawne - krótkotcm1inowe 

3 
D111go1em1inowe aktywa 

4 875 500,00 4 875 500,00 Jl Zobowiązania długoterminowe 
finansowe 

a) w jednostkach powiązanych 4 875 500,00 4 875 500,00 I Wobec jednostek powiązanych 
- udziały lub akcje 4 875 500,00 4 875 500,00 2 Wobec pozostałych jednostek 
- inne papiery wartościowe a) kredyty i po~czki 

- udzielone pożyczki b) 
z tytułu emisji dh1żnych 
papierów wartościowych 

- inne długotenninowe aktywa 
c) inne zobowi'.l_zania finansowe 

finansowe 
b) w pozostałych jednostkach o.oo 0,00 d) inn<> 

- udziały lub akcje m Zobowią:r.:i:iia 

krótkoterminowe 
- inne papiery wartościowe l Wobec jednostek powi;1zanvch 

- udzielone pożyczki a) 
z tyn1h1 dostaw i usług, 
o okres ie wymagalności: 

- inne długoterminowe aktywa 
- do 12 miesięcy 

finansowe 
4 Inne inwestycje długoterminowe - powvż..:j 12 miesięcy 

V 
Długoterminowe rozliczenia o.oo o.oo b) inne 
międzyokresowe 

I 
Aktywa z tytułu odroczonego 

2 Wobec pozostałych jednostek 
podatku dochodowego 

2 
Inne rozliczenia 

a) kredyty i pożyczki 
międzyokresowe -

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 

jednostka obliczeniowa: .~.~N . 
Stan na 

31 .10.2015 31 .12.2014 

15 279 903,41 12 903 074,40 

1 ooo ooo.oo 1 ooo ooo.oo 

13 921 345,84 10 731 963,84 

728,56 900 728,56 

357 829,01 270 382,00 

817 971 ,96 3 51 7 549,72 

50 000,00 50 000,00 

o.oo 0,00 

50 ooo.oo 50 000,00 
50 ooo.oo 50 ooo.oo 

113 821,92 113 821,92 

113821 ,92 113 821 ,92 

113 821,92 113 821,92 

464927,17 3 345 523,44 

o.oo 3 159 ooo.oo 
0,00 o.oo 

3 159 ooo.oo 

444 987,83 164 584,10 



' B Aktywa obrotowe 5 721 497,05 5 961 357,50 

I Za o asy 5 268 875,63 4 092 088,02 

1 Materiały 

2 Półprodukty i produkty w toku 4 118 067,60 2 939 972,27 

3 Produkty gotowe 

4 Towary 1 150 808,03 1 152 115,75 

5 Zaliczki na dostawy 

li Należności krótkoterminowe 116 984,22 203 709,17 

l 
Należności od jednostek 

0,00 0,00 
powiązanych 

a) 
z tytułu dostaw i usług, o 

0,00 0,00 
okresie spłaty: 

- do 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 

b) inne 

2 
Należności od pozostałych 

116 984,22 203709,17 
jednostek 

a) 
z tytułu dostaw i ush1g, o 

112 655,68 169 587,92 okresie spłaty: 
- do 12 miesięcy 112655,68 169 587,92 
- powyżej 12 miesięcy 

z tytułu podatków, dotacji, cel, 

b) 
ubezpieczeń społecznych 

4 328,54 27 498,00 
i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

c) inne 6 623,25 
d) dochodzone na drodze sądowej 

llI luwestvcie krótkoterminowe 320 329,00 1 664272,35 

1 
Krótkoterminowe aktywa 

320 329,00 1 664 272,35 finansowe 
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

- udziały lub akc je - -
- inne papiery wartościowe 
·- udzielone pożyczki 

- inne krótkotem1inowe aktywa 
fi nansowe 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
- udziały lub akcje 
·- inne papiery wartośc iowe 

- udzielone pożyczki 
- inne krótkoterminowe aktywa 

finansowe 

c) 
środki pieniężne i inne aktywa 

320 329,00 1 664272,35 
pieniężne 

- środki pieniężne w kasie i na 
320 329,00 1 664 272,35 rachunkach 

- inne środki pieniężne 

- inne aktywa pieniężne 

2 
Inne inwestycje 
krótkoterminowe 

IV 
Krótkoterminowe rozliczenia 

15 308,20 1 287,96 
międzyokresowe 

AKTYW A razem 16 097 875,37 16 420 624,12 
I (suma poz. A i B) 

·~ li ~J~ ,~,~:J:,:::~dn , 
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych) 

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8. 

b) 
z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

c) inne zobowiązania finansowe 

d) 
z tytułu dostaw i usług, 

227 913,06 130 718,2 
o okresie wymagalności: 
- do 12 miesięcy 227 913,06 130 718,2 
- powyżej 12 miesięcy 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 33 537,90 

t) zobowiązania wekslowe 

g) 
z tytułu podatków, ceł, 

23 536,87 33 865,81 
ubezpieczeń i innych świadczeń 

h) z tytułu wynagrodzeń 

i) inne 160 000,00 

3 Fundusze specjalne 19 939,34 21 939,34 

IV Rozliczenia mi~dzyokresowe 189 222,87 8 204,36 

1 Ujemna wartość fimw 

2 
Inne rozliczenia 

189 222,87 8 204,36 
międzyokresowe 

- długoterminowe 189 222,87 8 204,36 

- krótkoterminowe 

PASYWA razem 16 097 875,37 16 420 624,12 
(suma poz. A i 8 ) 

" " J 4b!4 p~~!.M!2~LJ 
(Data 1 podpis kierownika Jedn~-~ezelrJeClnos!Kif 
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu} 

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 



Warszawa, dnia 20 listopada 2015 roku 

OŚWIADCZENIE - ZGODA WSPÓLNIKA 

Ja, niżej podpisany Marek Zając, nr PESEL 58103102253, będąc wspólnikiem Spółki 

Dzielonej, tj. Terenix sp. z o.o., przy ul. Odkrytej lA w Warszawie (03-140 Warszawa), 

NIP: 113-00-17-382, REGON 012633575, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000210235, posiadającym 10.000 udziałów o łącznej 

wartości 500.000,00 zł, działając na podstawie art. 5381 § 1 pkt 1 kodeksu spółek 

handlowych, 

niniejszym wyrażam zgodę na realizację procedury podziału spółki Terenix sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, jaka następować będzie poprzez przeniesienie części jej 

majątku na Spółki Nowo Zawiązane Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz 

Terenix Motoryzacja sp. z o.o., bez wymogu sporządzania - w toku prac związanych 

z przygotowaniem Planu Podziału - oświadczenia o stanie księgowym Spółki Dzielonej, 

o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. 

Marek Zając e / 'o-( ~c:.,~ 7 f 

- - -- . - - - - - ·. ·- -· 



Warszawa, dnia 20 listopada 2015 roku 

OŚWIADCZENIE - ZGODA WSPÓLNIKA 

Ja, niżej podpisany Dariusz Łabuś, nr PESEL 58083002596, będąc wspólnikiem Spółki 

Dzielonej, tj. Terenix sp. z o.o., przy ul. Odkrytej 1A w Warszawie (03-140 Warszawa), 

NIP: 113-00-17-382, REGON 012633575, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000210235, posiadającym 10.000 udziałów o łącznej 

wartości 500.000,00 zł, działając na podstawie art. 5381 § 1 pkt 1 kodeksu spółek 

handlowych, 

niniejszym wyrażam zgodę na realizację procedury podziału spółki Terenix sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, jaka następować będzie poprzez przeniesienie części jej 

majątku na Spółki Nowo Zawiązane Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz 

Terenix Motoryzacja sp. z o.o., bez wymogu sporządzania - w toku prac związanych 

z przygotowaniem Planu Podziału - oświadczenia o stanie księgowym Spółki Dzielonej, 

o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. 

Dariusz Łabuś 

- - 4.- . - -4 - - - . - -· 



Warszawa, dnia 20 listopada 2015 roku 

OŚWIADCZENIE- ZGODA WSPÓLNIKA 

Ja, niżej podpisany Marek Zając, nr PESEL 58103102253, będąc wspólnikiem Spółki 
Dzielonej, tj. Terenix sp. z o.o., przy ul. Odkrytej lA w Warszawie (03-140 Warszawa), 
NIP: 113-00-17-382, REGON 012633575, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000210235, posiadającym 10.000 udziałów o łącznej 

wartości 500.000,00 zł, działając na podstawie art. 5381 § 1 pkt 3 kodeksu spółek 
handlowych, 

niniejszym wyrażam zgodę na realizację procedury podziału spółki Terenix sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, jaka następować będzie poprzez przeniesienie części jej 
majątku na Spółki Nowo Zawiązane Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz 
Terenix Motoryzacja sp. z o.o., bez wymogu badania Planu Podziału przez biegłego, 
o którym mowa w art. 537 § 1 kodeksu spółek handlowych. 

Marek Zając 

-· - -- ._ - -· 



Warszawa, dnia 20 listopada 2015 roku 

OŚWIADCZENIE - ZGODA WSPÓLNIKA 

Ja, niżej podpisany Dariusz Łabuś, nr PESEL 58083002596, będąc wspólnikiem Spółki 

Dzielonej, tj. Terenix sp. z o.o„ przy ul. Odkrytej lA w Warszawie (03-140 Warszawa), 

NIP: 113-00-17-382, REGON 012633575, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000210235, posiadającym 10.000 udziałów o łącznej 

wartości 500.000,00 zł, działając na podstawie art. 5381 § 1 pkt 3 kodeksu spółek 

handlowych, 

niniejszym wyrażam zgodę na realizację procedury podziału spółki Terenix sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, jaka następować będzie poprzez przeniesienie części jej 

majątku na Spółki Nowo Zawiązane Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz 

Terenix Motoryzacja sp. z o.o., bez wymogu badania Planu Podziału przez biegłego, 

o którym mowa w art. 537 § 1 kodeksu spółek handlowych. 

Dariusz Łabuś 

- - . - - "' 



Warszawa, dnia 20 listopada 2015 roku 

OŚWIADCZENIE - ZGODA WSPÓLNIKA 

Ja, niżej podpisany Marek Zając, nr PESEL 58103102253, będąc wspólnikiem Spółki 

Dzielonej, tj. Terenix sp. z o.o., przy ul. Odkrytej lA w Warszawie (03-140 Warszawa), 

NIP: 113-00-17-382, REGON 012633575, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000210235, posiadającym 10.000 udziałów o łącznej 

wartości 500.000,00 zł, działając na podstawie art. 5381 § 1 pkt 2 kodeksu spółek 

handlowych, 

niniejszym wyrażam zgodę na realizację procedury podziału spółki Terenix sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, jaka następować będzie poprzez przeniesienie części jej 

majątku na Spółki Nowo Zawiązane Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz 

Terenix Motoryzacja sp. z o.o., bez wymogu udzielenia informacji, 

o których mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych. 

Marek Zając 

- - -- . - --



Warszawa, dnia 20 listopada 2015 roku 

OŚWIADCZENIE- ZGODA WSPÓLNIKA 

Ja, niżej podpisany Dariusz Łabuś, nr PESEL 58083002596, będąc wspólnikiem Spółki 
Dzielonej, tj. Terenix sp. z o.o., przy ul. Odkrytej 1A w Warszawie (03-140 Warszawa), 
NIP: 113-00-17-382, REGON 012633575, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000210235, posiadającym 10.000 udziałów o łącznej 
wartości 500.000,00 zł, działając na podstawie art. 5381 § 1 pkt 2 kodeksu spółek 
handlowych, 

niniejszym wyrażam zgodę na realizację procedury podziału spółki Terenix sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, jaka następować będzie poprzez przeniesienie części jej 
majątku na Spółki Nowo Zawiązane Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. oraz 
Terenix Motoryzacja sp. z o.o., bez wymogu udzielenia informacji, 
o których mowa w art. 536 § 4 kodeksu spółek handlowych. 

Dariusz Łabuś 

- - - . - -· -- - -- • .. - -- · 



, 
Tabela nr 1. Wykaz Srodków Trwałych 

przenoszonych do spółki Terenix 
Nieruchomości Komercyjne sp.z o.o 



Tabela nr 1. Wykaz Środków Trwałych przenoszonych do spółki Terenix Nieruchomości 

Komercyjne sp. z o.o. /dane w zł/ 

Lp. Grupa KRŚT Nazwa Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 
bilansowa narastająco bilansowa 

bilansowe 

1 010-00-104/95 Zadrzewienia i 8.250,00 - 8.250,00 
zakrzewienia przy ul. 
Liczydło 3 

2 010-00-642A/11 Grunt przy ul. Odkrytej 291.923,00 - 291.923,00 
lA -pod pawilon 
handlowo-usługowy 

Razem Gr. O 300.173,00 - 300.173,00 
3 010-01-97 /95 Budynek biurowy przy 235.334,00 235.334,00 -

Ul. Liczydło 3 
4 010-01-98/95 Wiata przy ul. Liczydło 3 2.460,00 2.460,00 -
5 010-01-632/10 Budynek Handlowo- 3.206.470,64 442.848,28 2.763.622,36 

Usługowy przy ul. 
Odkrytej lA 

Razem Gr. I 3.444.264,64 680.642,28 2.763.622,36 
6 010-02-99/95 Szambo 4.060,00 4.060,00 -

7 010-02-100/95 Przyłącze kanalizacyjne 620,00 620,00 -
8 010-02-101/95 Ogrodzenie zewnętrzne 7.210,00 7.210,00 -

9 010-02-102/95 Ogrodzenie wewnętrzne 190,00 190,00 -

10 010-02-103/95 Furtki, bramy 420,00 420,00 -
11 010-02-647 /12 Szlaban 6.000,00 810,00 5.190,00 

12 010-02-662/15 Parking społeczny przy 7.170,77 1.887,17 5.283,60 
ul. Odkrytej lA 

13 010-02-278/96 Brama przesuwna przy 2.770,00 1.938,30 831,70 
ul. Liczydło 3 

14 o 10-02-346/ 96 Drogi i place przy ul. 9.127,07 6.874,92 2.252,15 
Liczydło 3 

Razem Gr. li 37.567,84 24.010,39 13.557,45 
15. 010-04-534/ 05 Komputer AMD 2.865,00 2.865,00 -

Razem Gr. IV 2.865,00 2.865,00 -
16 010-08-199/96 Biurko BK-08-8/S 308,75 308,75 -
17 010-08-202/96 Stół biurowy SB 16-8/ B 280,25 280,25 -
18 010-08-204/ 96 Biurko PB-12-6/ B 180,50 180,50 -
19 010-08-206/96 Regat RB 08-16A/B 470,25 470,25 -
20 010-08-209/ 96 Regat RB 08-160/B 429,40 429,40 
21 010-08-249/96 Fotel Napoli L-500 499,55 499,55 

Razem Gr. VIII 2.168,70 2.168,70 
22 010-10-1/ 95 Prawo wieczystego 151.456,00 151.456,00 -

użytkowania grunt u przy 
ul. Liczydło 3 

Razem Gr. X 151.456,00 151.456,00 -
Ogółem 3.938.495,18 861 .142,37 3.077 .352,81 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 2. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe przenoszone do spółki Terenix 

Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 



Tabela nr 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przenoszone do spółki Terenix 

Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. /dane w zł/ 

Konto Nazwa kontrahenta Kwota 
641-01 Opłata za gospodarow. odpadami 796,00 
641-05 Podatek od nieruchomości 5.886,00 
641-06 Opłata za wieczyste użytkowanie 4.540,00 
641-07 Ubezpieczenia majątkowe 969,00 
Razem 12.191,00 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 3. Wykaz pracowników wykonujących 

pracę w wydzielanej zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa i przenoszonych do spółki 

Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 



Tabela nr 3. Wykaz pracowników wykonujących pracę w wydzielanej zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa i przenoszonych do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

Nazwisko i Komórka organizacyjna Stanowisko Data zawarcia Charakter 
imię umowy umowy 
pracownika 

Dariusz Dział Zarządzania Kierownik Działu 
Łabuś nieruchomościami 

Waldemar Dział Zarządzania Administrator 01.03.2013 Umowa-zlecenie 
Matys nieruchomościami 

Tyczka Dział Zarządzania Konserwator 01.07.2008 Umowa o pracę 
Zdzisław nieruchomościami 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 4. Wykaz rachunków bankowych i 

środki pieniężne przenoszone do spółki Terenix 

Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 



Tabela nr 4. Wykaz rachunków bankowych i środki pieniężne przenoszone do spółki Terenix 

Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

Lp. Nazwa Banku Nr rachunku bankowego Kwota w zł 
1 PEKAO SA 411240 6074 1111 0000 4995 4603 271.190,05 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 5. Należności przypisane do 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa a 

przenoszone do spółki Terenix Nieruchomości 

Komercyjne sp. z o.o. 



Tabela nr 5. Należności przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa a przenoszone do 

spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

Nr kontrahenta Nazwa kontrahenta Kwota 

201-03 JMDI J.Maleszko 78.836,36 
201-04 Kliniki Ortodontyczne 3.859,03 
201-05 DORMED 25.209,59 
201-07 Edukacja J.M. 770,66 
RAZEM 108.675,64 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 6. Wykaz kaucji zatrzymanych -

Zobowiązania krótkoterminowe przenoszone do 

spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z 

o.o. 



Tabela nr 6. Wykaz kaucji zatrzymanych /dane w zł/ - Zobowiązania krótkoterminowe przenoszone 

do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

Nr kontrahenta Nazwa kontrahenta Kwota 

215-01 JMDI J.Maleszko 15.049,92 
215-07 Kliniki Ortodontyczne SA 23.985,00 
215-04 DORMED 24.990,00 
215-06 Edukacja J.M. 20.000,00 
215-02 ATON Adam Ryszczuk 13.237,00 
215-08 Akademia Maluchów Sp. z o.o. 16.560,00 
Razem 113.821,92 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 7. Zestawienie Zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług przypisane do zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa i przenoszone do spółki 

Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 



Tabela nr 7. Zestawienie Zobowiązań z tytułu dostaw i usług przypisane do zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa i przenoszone do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

Nr kontrahenta Nazwa kontrahenta Kwota 

202-08 Kancel. Zając Zarębski i 492,00 
Partnerzy 

202-20 MPWiK 1.250,18 
202-24 Urząd Dziel. W-wa Białołęka 796,31 
202-30 U.S. „UNIWERSUM" 6.863,40 
202-44 RWE Stoen Operator 5.675,87 
202-58 Urząd Dozoru Technicznego 840,00 
202-69 Veolia Energia 2.316,16 
202-72 O-lift 516,60 
202-79 Tu Allianz Polska 969,00 
RAZEM 19.719,52 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr. 8 Zestawienie umów najmu 

przenoszonych do spółki Terenix Nieruchomości 

Komercyjne sp. z o.o. 



Tabela nr. 8 Zestawienie umów najmu przenoszonych do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne 

sp. z o.o. 

Lp. Nazwa podmiotu Data podpisania umowy 

1. JMDI J.Maleszko 27.02.2010 r. 

2. Aton Adam Ryszczuk 02.08.2010 r. 
3. Akademia Maluchów Sp. z o.o. 08.04.2014 r. 

4. Kliniki Ortodontyczne SA 15.01.2014 r. 

5. DORMED Centrum Zdrowia Rodziny 16.06.2011 r. 

6. Edukacja J.M. 21.11.2012 r. 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 9. Wykaz umów zawartych przez 
Spółkę Dzieloną związanych z wydzieloną 
zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i 

przenoszone do spółki Terenix Nieruchomości 
Komercyjne sp. z o.o. 



Tabela nr 9 . Wykaz umów zawartych przez Spółkę Dzieloną związanych z wydzieloną 

zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i przenoszone do spółki Terenix Nieruchomości 

Komercyjne sp. z o.o. 

Lp. Nazwa podmiotu Nr umowy Data zawarcia Przedmiot umowy 
umowy 

1 Kancelaria Zając, Zarębski i Usługi prawne 
Partnerzy 

2 MPWiK SA 007553/003/2/10 27.05.2011 Dostawa wody i 
odbiór ścieków 

3 PGNiG Sp. z o.o. GW/05/563/36853/2012/A 04.06.2012 Dostawa gazu 

4 Usługowa Spółdzielnia 2214/12 28.09.2012 Dozór mienia 
UNIWESUM 

5 RWE Stoen Operator 77000012317 17.01.2014 Dystrybucja 
energii 
elektrycznej 

6 Energa-Obrót SA EC0/11/2014/4020 26.11.2014 Dostawa energii 
elektrycznej 

7 Veolia Energia Warszawa 6-3450 18.12.2009 Dostarczenie 
SA ciepła 

8 D-LIFT Serwis/35/09 08.10.2009 Konserwacja 
dźwigów 

9 G-U Polska Sp. z o.o. P00043/13 27.05.2013 Konserwacja drzwi 

10 VENA System Karolina 1/2014 15.01.2014 Konserwacja i 
Kochańska serwis systemów 

zabezpieczenia 
techn icznego 

11 Biuro Gospodarki D-288/2013 18.12.2013 Dzie rżawa gruntu 
Nieruchomościami Urzędu pod parking 
Dzielnicy W-wa Białołęka społeczny 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 10. Zestawienie decyzji 

administracyjnych dotyczących wydzielanej 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa i 

przenoszonych do spółki Terenix Nieruchomości 

Komercyjne sp. z o.o. 



Tabela nr 10. Zestawienie decyzji administracyjnych dotyczących wydzielanej zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa i przenoszonych do spółki Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o. 

Lp . Nazwa organu wydającego Nr decyzji Data decyzji Przedmiot decyzji 
decyzję 

1 Prezydent Miasta Stołecznego ZM-ZNO-PPI- 14.12.2009 Aktualizacja opłaty za 
Warszawy wieczyste użytkowanie 

Gruntu przy ul. Liczydło 3 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 11. Wykaz środków trwałych 

podlegających do przeniesieniu do spółki Terenix 

Motoryzacja sp. z o.o. 



Tabela nr 11. Wykaz środków trwałych podlegających do przeniesieniu do spółki Terenix 

Motoryzacja sp. z o.o. /dane w zł/ 

Lp. Grupa KRŚT Nazwa Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 
bilansowa narastająco bilansowa 

bilansowe 

1 010-04-535/05 Komputer AMD 2.865,00 2.865,00 -
Razem Gr. IV 2.865,00 2.865,00 -

2 010-08-199/96 Biurko BK-08-8/S 308,75 308,75 -
3 010-08-202/96 Stół biurowy SB 16-8/B 280,25 280,25 -
4 010-08-204/96 Biurko PB-12-6/B 180,50 180,50 -
5 010-08-215/96 Kontener szufladowy 432,25 432,15 -

niski V-66/Z 

6 010-08-246/96 Fotel JAZZ P 610,13 610,13 -
Razem Gr. VIII 1.811,88 1.811,88 -
Ogółem 4.676,88 4.676,88 -

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 12. Wykaz pracowników wykonujących 

pracę w wydzielanej zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa i podlegających przeniesieniu 

do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 



Tabela nr 12. Wykaz pracowników wykonujących pracę w wydzielanej zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa i podlegających przeniesieniu do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 

Nazwisko i Komórka organizacyjna Stanowisko Data zawarcia Charakter 
imię umowy umowy 
pracownika 
Dariusz Dział Nadzoru Kierownik Działu Umowa o pracę 
Łabuś Właścicielskiego 

Bartłom iej Dział Nadzoru Umowa o dzieło 
Łabuś Właścicielskiego 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 13. Wykaz rachunków bankowych i 

środki pieniężne i podlegających przeniesieniu do 

spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 



Tabela nr 13. Wykaz rachunków bankowych i środki pieniężne i podlegających przeniesieniu do 

spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 

Lp. Nazwa Banku Nr rachunku bankowego Kwota 

1 PEKAO SA 42 1240 6117 11110010 6365 4881 9 .083,30 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 14. Zestawienie Zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług przypisane do zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa i podlegających 

przeniesieniu do spółki Terenix Motoryzacja 

sp. z o.o. 



Tabela nr 14. Zestawienie Zobowiązań z tytułu dostaw i usług przypisane do zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa i podlegających przeniesieniu do spółki Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 

Nr kontrahenta Nazwa kontrahenta Kwota 
202-08 Kancelar. Zając Zarębski i Partn . 246,00 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 15. - Wykaz praw w podmiotach 

zależnych, podlegających przeniesieniu do spółki 

Terenix Motoryzacja sp. z o.o. 



Tabela nr 15.- Wykaz praw w podmiotach zależnych, podlegających przeniesieniu do spółki Terenix 

Motoryzacja sp. z o.o. 

L.p. Spółka za leżna Liczba udziałów Wartość Wartość udziałów 

nominalna 

1. AMD Auto Centrum sp. z 1.126 udzia łów 563.000,00 zł 4.875.500,00 zł 
o.o., KRS nr 0000178010 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



Tabela nr 16. Wykaz umów zawartych przez 

Spółkę Dzieloną związanych z wydzieloną 

zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i 

podlegających przeniesieniu do spółki Terenix 

Motoryzacja sp. z o.o. 



Tabela nr 16. Wykaz umów zawartych przez Spółkę Dzieloną związanych z wydzieloną 

zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i podlegających przeniesieniu do spółki Terenix 

Motoryzacja sp. z o.o. 

Lp. Nazwa podmiotu Nr umowy Data zawarcia Przedmiot 
umowy umowy 

1 Kancelar. Zając Zarębski i Partn. Usługi prawne 

Stan na dzień 31.10.2015r. 



PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ 
TERENIX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ 

W WARSZAWIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2015 ROKU 

I. W dniu 20 listopada 2015 roku w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Zarządu 
spółki pod firmą Terenix sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000210235 (dalej jako ,,Spółka 1

). 

Zgromadzenie otworzył Pan Marek Zając - Prezes Zarządu Spółki. Następnie Pan Marek 
Zając zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego. 

3. Wybór Protokolanta. 
4. Stwierdzenie zdolności Za do podejmowania wiążących uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu podziału Spółki. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

II. Przystąpiono do pkt 2 porządku obrad. 

„Uchwała nr 1/20/11/2015 
Zarządu 

Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 20 listopada 2015 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, uchwala co następuje: 

§1 

Powołuje się pana Marka Zająca na Przewodniczącego Posiedzenia Zarządu. 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 



III. Przystąpiono do pkt 3 porządku obrad. 

Na protokolanta jednogłośnie wybrano Dariusza Łabusia - Wiceprezesa Spółki. 

IV. Przystąpiono do pkt. 4 porządku obrad. 

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, 

że na dzisiejszym posiedzeniu obecny jest cały Zarząd Spółki. 

V. Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad. 

„Uchwała nr 2/20/11/2015 
Zarządu 

Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 20 listopada 2015 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Zarządu Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z 
w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Posiedzenia Zarządu. 

siedzibą 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 

przez Zarząd jednogłośnie. 



VI. Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad. 

„Uchwała nr 3/20/11/2015 
Zarządu 

Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 20 listopada 2015 roku 

w sprawie sprawie przyjęcia planu podziału Spółki Terenix Sp. z o.o. 

Zarząd Spółki pod firmą Terenix sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zarząd Spółki Terenix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć plan 
podziału Spółki Terenix sp. z o.o., realizowany w trybie przeniesienia części majątku 
Spółki dzielonej Terenix sp. z o.o., w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa, 
stanowiących obecnie Dział Dział Zarządzania Nieruchomościami oraz Dział Nadzoru 
Właścicielskiego do dwóch nowo zawiązanych spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, tj. spółki pod firmą Terenix Nieruchomości Komercyjne sp. z o.o., 
która przejmie obecny Dział Zarządzania Nieruchomościami, oraz spółki pod firmą 
Terenix Motoryzacja sp. z o.o., która przejmie obecny Dział Nadzoru Właścicielskiego. 

§2. 

Plan podziału Spółki Terenix Sp. z o.o. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 
przez Zarząd jednogłośnie. 



VII. Przystąpiono do pkt 7 i 8 porządku obrad. 

Wobec braku wolnych wniosków, a tym samym wyczerpania porządku obrad, 
Przewodniczący zdecydował o zamknięciu obrad Zgromadzenia. Do protokołu 

załączono listę obecności. 

Marek Zając - Prezes Zarządu Dariusz Łabuś - Wiceprezes Zarządu 
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