UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ

Zawarta dnia 2 stycznia 2012 roku w Parczewie pomiędzy:
1. Brajanem Kusiem, zamieszkałym w Parczewie (21-200) przy ulicy Spokojnej 17,
legitymującym się dowodem osobistym ASG 210917, wydanym przez burmistrza miasta
Parczew oraz posiadającym numer PESEL 81031215498
2. Leo Adamczykiem, zamieszkałym w Parczewie (21-200) przy ulicy Dworcowa 32,
legitymującym się dowodem osobistym AFD 540354, wydanym przez burmistrza miasta
Parczew oraz posiadającym numer PESEL 82072467421
3. Trevorem Jaszczukiem, zamieszkałym w Parczewie (21-200) przy ulicy Spokojnej 17,
legitymującym się dowodem osobistym AOP 836297, wydanym przez burmistrza miasta
Parczew oraz posiadającym numer PESEL 82012573752
zwanymi dalej „Wspólnikami”, została zawarta umowa spółki jawnej, zwana dalej „Umową”,
o następującej treści:
§1
Wspólnicy oświadczają, że zawierają spółkę jawną, dalej zwaną „Spółką”, w celu prowadzenia
przedsiębiorstwa, którego celem będzie świadczenie usług szkoleniowych o numerze 85.59.B według
Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r.
nr 59, poz. 489).
§2
1. Firma Spółki brzmi: „Kuś, Adamczyk Coaching Spółka Jawna”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Kuś, Adamczyk Coaching sp.j.” oraz wyróżniającego ją
znaku graficznego.
§3
1. Siedzibą Spółki Parczew.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4
1. Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
2. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
§5
Wspólnicy wnoszą do Spółki następujące wkłady:
1. Brajan Kuś wnosi do Spółki wkład w postaci gotówki w wysokości 30000 zł.
2. Leo Adamczyk wnosi do Spółki wkład w postaci gotówki w wysokości 30000 zł.
3. Trevor Jaszczuk wnosi do Spółki wkład w postaci gotówki w wysokości 30000 zł.

§6
1. Uprawnieni do reprezentacji Spółki są wszyscy wspólnicy. Składanie oświadczeń woli wymaga
działania co najmniej jednego wspólnika.
2. Wspólnicy zobowiązują się do sumiennego działania z należytą starannością.
§7
1. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki konieczna jest uchwała
co najmniej trzech Wspólników posiadających prawo do prowadzenia spraw Spółki.
2. Uchwały Wspólników zapadają na posiedzeniach odbywających się w terminach i miejscach
wspólnie uzgodnionych przez wszystkich Wspólników.
3. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki należą:
a. podejmowanie decyzji o dalszym kierunku rozwoju Spółki oraz o istotnych zmianach
przedmiotu działalności Spółki,
b. nabywanie nieruchomości lub zbywanie nieruchomości należących do Spółki lub ich
obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
c. przyjęcie nowego wspólnika,
d. zmiana umowy Spółki,
e. zawieranie umów o pracę z pracownikami Spółki.
§8
Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw Spółki może bez uchwały Wspólników wykonać
czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić Spółce poważną szkodę.
§9
1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w stratach w częściach równych.
2. Każdy ze Wspólników może się domagać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5%
od swojego udziału w Spółce. Prawo to przysługuje Wspólnikom nawet w przypadku, gdy Spółka
poniosła straty.
§ 10
Rozwiązanie Spółki powodują:
1.
2.
3.
4.
5.

W przypadku śmierci jednego ze Wspólników.
Jednomyślna decyzja wszystkich Wspólników o jej rozwiązaniu.
Ogłoszenie upadłości Spółki.
Wypowiedzenie umowy Spółki dokonane przez wierzyciela osobistego Wspólnika.
Prawomocne orzeczenie sądu.
§ 11

W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych
w Kodeksie spółek handlowych.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
handlowych.
§ 13
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i zawarciem niniejszej Umowy ponoszą Wspólnicy
w częściach równych.
§ 14
Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach.
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