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ZWOŁANlE Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników BUDOPOL Spółka z o.o.
z siedzibą w Krakowie
Zarząd BUDoPoL sp, z o,o, z siedzibą W KrałoMe, Al. słowackiego 39 (31-159),
Woj, małopolskie, zarejestrowanej W sądzie Rejono\Ąym KrakóW - Śródmieście Xl
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, pod numerem KRs
0000083497, o kapitale Zakładowym 953 000,00 Złotych, działając na podstawie ań.
232 ań.238 § 1 oraz 238 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust, 3 Umowy
'
spółki
zwołuje na dzień 29 pażd.ziernika 2015 roku o godz. 13,00 lX Nadzwyczaine
zgromadzenie WspólnikóW, które odbędzie się w siedzibie spółki.

PORZADEK OBRAD:
,1,
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4.
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lX Nadzwyczajnego zgromadZenia WspólnikóW
Zarządu Spółki.
stwierdzenie prawidłowościzwołania lX Nadzwyczajnego
WspóInikóW ijego zdolności do podejmowania uchwał,
odstąpienie od \Ąyboru Komisji skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego zgromadzenia,
Przyjęcie porządku obrad.
otwarcie

1945 R,

plzez Plezega
Zgromadzenia

6, Podjęcie uchwały W przedmiocie:
a. Wyrażenia zgody na podstawie

§ 21 pkt, 12 na utworzenie przez spółkę

BUDoPoL, sp. z o.o. nowej spółki ,,Budopol Deweloper spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością', W któę 100% udziałóW obejmie BUDoPoL sp, z o,o,,
za Wkład pienięźny na pokrycie kapitału zakładowego, Przedmiotem
działalnościUtWorzonej nowej spółki będzie prowadzenie działalności

b.

deweloperskiej,
Wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Komandlowej spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością pod Firmą ,,Budopol Deweloper sp,
komandytowa", W której Wspólnikami będą BUDoPoL sp,

z
z

o,o,

sp,

o,o, jako

komandytariusz i Budopol DeWeloper sp, z o,o. jako komplementariusz,
c, Wyrażenia zgody na podstawie § 21 pkt.9 Umowy spółki na Wniesienie przez
Budopol sp,
o.o, WkładóW pieniężnych niepieniężnych, W tym
nieruchomości gruntowej W Krakowie przy ul, ostatniej do spółki Budopol
DeWeloper sp, z o,o. sp.k, W celu realizacji przedSięWzięć deweloperskich.
7. Zamknięcie obrad lX Nadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikóW,

z

i

uzasadnienie zarzadu:

jaką będzie Budopol Deweloper sp. z o.o. spółka
komandytowa ułatwi firmie Budopol sp, z o.o, prowadzenie działalności
deweloperskiej pod rządami Ustawy z dnia 16 Września 2011 r. o ochronie praw
UtWorzenie spółki celowej,

nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz, U. z 201'| r. Nr 232,
poz. 1377), która to ustawa chroni środki pieniężne nabylvcóW mieszkań, nie

zezwa|ąąc lub zezwalając tylko częściowo na ich Wykorzystanie przez dewelopera
przed oddaniem do uźytkowania obiektu budowlanego, W związku z tym firma musi
pozyskać środki na finansowanie projektu deweloperskiego W banku W postaci
kredytu deweloperskiego, Podstawowym Warunkiem bankóW finansujących takie
projekty jest utworzenie przez firmę macierzystą spółki celowej dla sprawowania
lepszej kontroli nad dystrybucją środków pieniężnych, Forma prawna spółki celowe.j
Wynika z optymalizacji podatkowej,
zarząd spółki po zatwierdzeniu powyższych uchwał dokona Wszelkich czynności
prawnych Zmierzających do Wykonania niniejszych uchwał.
zarząd spółki prosi WspólnikóW o potraktowanie spraw objętych porządkiem
obrad priorytetowo i obecnośćW lx NzW,

A. PROCEDURY DOTYCZACE UCZESTNICTWA

W ZGROMADZENIU

W§pólnik może uczestniczyó W lX NZW oraz Wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. zalząd i pracownik spółki nie m09ą być pełnomocnikami
na zgromadzeniU.
2. Pełnomocnictwo Wymaga udzielenia na piśmie,pod rygorem nieważności,z
podpisem potwierdzonym pżez pracownika działu Zatrudnienia i organizacji,
dołączonego do księgi protokołóW,
3, FormuIarz pełnomocnictwa udostępniony jest do pobrania na stronie internetowej
spółki WWW,budopol,pl, zakładka,,AKTUALNoŚcl"
1.

4. Pełnomocnik Wykonuje Wszystkie uprawnienia Wspólnika

na lX

Pełnomocnik może repIezentować Więcej niż jednego Wspólnika
odmiennie z udziału Wspólnika.

B. PRAWO UCZESTNICTWA
1.

i

NZW,
głosowaó

W ZGROMADZENIU

Uprawnieni do udziału W lX NZW proszeni są o podpisanie listy obecności, która
Wyłożona zostanie na godzinę przed rozpoczęciem obrad W Iokalu Zarządu spółki
przed Wejściem na salę obrad,

c, UDosTEPNlENlE lNFoRMACJl
Pełny tekst uchwał, które ma]ą byó przedstawione

i

przyjęte

na

lX
Nadzwyczajnym ZgromadzeniU WspólnikóW udostępniony W Dziale zatrudnienja i
organizacji od dnia zwołania Zgromadzenia,
2. lnformacja
zwołaniu
Nadzwyczajnego zgromadzenia WspólnikóW
BUDoPoL, sp, z o,o, dostępna jest na stronie internetowej WW\Ą/,budopol,pl
1.

o

zakładka,,AKTUALNoŚcl",

Zarząd BUDoPoL sp. z o,o,

PREZES

inż. JanUsz szkatuła
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