
PLAN PODZIAŁU  

ECO SOLVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (KRS 0000567403) 

przez przeniesienie części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na 

spółkę nowo zawiązaną, sporządzony w dniu 14 maja 2021 r.  

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale. 

1.1 Spółka dzielona: ECO SOLVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedziba w Kielcach (25-414 Kielce), ul. Warszawska 312, Wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000567403. 

1.1.1 Kapitał zakładowy spółki dzielonej wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 

udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. 

1.1.2 Wspólnikami spółki dzielonej są: 

• Adriana Sosnowska, która posiada 99 udziałów o wartości 4.950,00 zł, 

• Ewa Sosnowska, która posiada 1 udział o wartości 50,00 zł. 

1.1.3 Kapitał zakładowy spółki dzielonej po podziale wynosił będzie 5.000,00 zł 

1.1.4 Wspólnikami spółki dzielonej po podziale będą: 

• Adriana Sosnowska, która posiada 99 udziałów o wartości 4.950,00 zł, 

• Ewa Sosnowska, która posiada 1 udział o wartości 50,00 zł. 

1.2 Spółka nowo zawiązana: eSolvo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedziba w Nowinach (26-052 Nowiny), ul. Przemysłowa 38. 

1.2.1 Kapitał zakładowy spółki nowo zawiązanej wyniesie 82.000,00 zł i będzie 

się dzielił na 100 udziałów o wartości nominalnej 820,00 zł każdy.  

1.2.2 Wspólnikami spółki nowo zawiązanej będą: 

• Adriana Sosnowska, która obejmie 99 udziałów o wartości 81.180,00 

zł, 

• Ewa Sosnowska, która obejmie 1 udział o wartości 820,00 zł. 

2. Dalej w odniesieniu do spółki dzielonej i spółki nowo zawiązanej używane są 

określenia: 

• ECO SOLVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka 

dzielona 



• eSolvo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka nowo 

zawiązana. 

3. Sposób podziału. 

3.1 Podział spółki dzielonej zostanie dokonany w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 

pkt 4 Ksh przez przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną części majątku spółki 

dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zamian za udziały 

w spółce nowo zawiązanej, które obejmą wspólnicy spółki dzielonej (podział 

przez wydzielenie). 

3.2 Podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego spółki dzielonej. 

3.3 Kapitał zakładowy spółki nowo zawiązanej wyniesie 82.000,00 zł. 

3.4 W związku z podziałem spółce nowo zawiązanej przypadają składniki majątku 

(aktywa i pasywa), umowy zezwolenia, koncesje, ulgi oraz wypracowane zasady 

współpracy z kontrahentami, jak i wewnętrzne normy jakościowe związane z 

działalnością wydzielanej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki 

dzielonej, co do zasady stanowiącą część przedsiębiorstwa spółki dzielonej 

działająca w Nowinach, ul Przemysłowa 38, z wyłączeniem jednak jakichkolwiek 

przypadających spółce dzielonej należności, zobowiązań, ruchomości (w tym 

towarów i materiałów), nawet gdyby w dniu zarejestrowania spółki nowo 

zawiązanej znajdowały się na terenie jej przypadającym. 

4. Zasady dotyczące zmian składników majątku przypadającego Spółce przejmującej po 

dniu 30 kwietnia 2021 do dnia wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Ksh: 

4.1 Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent 

składników majątku przypadającego spółce nowo zawiązanej zgodnie z 

niniejszym planem podziału przypadają spółce nowo zawiązanej; składniki 

majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent składników 

majątku nie przypadającego nowo zawiązanej zgodnie z niniejszym planem 

podziału, przypadają spółce dzielonej.  

4.2 Inne niż wymienione w pkt 3.4 składniki majątku uzyskane przez spółkę dzieloną 

przypadają spółce, której zgodnie z planem podziału przypadają składniki majątku, 

z którymi związane są nowo nabyte pasywa i aktywa; spółce nowo zawiązanej 

przypadają w szczególności te składniki nabyte przez spółkę dzieloną, które 

pozostają w funkcjonalnym związku z działalnością zakładu położonego w 

Nowinach. 



4.3 Od dnia podpisania niniejszego planu podziału do dnia wydzielenia spółka 

dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do 

zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej oraz profilu prowadzenia 

działalności w zakresie części jej majątku przypadającego spółce nowo zawiązanej 

innych niż wynikające z normalnej działalności. 

5. Stosunek objęcia udziałów i ustalenie wartości majątku spółki dzielonej.  

5.1 Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitała zakładowego spółki 

dzielonej i zostaje w całości pokryty z różnych od kapitału zakładowego kapitałów 

własnych tej spółki. 

5.2 Wspólnicy spółki dzielonej otrzymują za każdy udział w spółce dzielonej jeden 

udział w spółce nowo zawiązanej.  

5.3 Ustalona na dzień 30 kwietnia 2021 r. wartość księgowa majątku spółki dzielonej 

ustalona metodą księgową wynosi 1.367.532,63 zł; wartość dzielonej części 

przedsiębiorstwa ustalona tą samą metodą wynosi 82.000,00 zł.  

5.4 Nie przewiduje się dokonywania dopłat. 

6. Zasady dotyczące przyznania udziałów wspólnikom spółki dzielonej.  

6.1 Wspólnicy spółki dzielonej otrzymują za każdy udział w spółce dzielonej jeden 

udział w spółce nowo zawiązanej.  

6.2 Wspólnicy spółki nowo zawiązanej będą uczestniczyć w zysku tej spółki od dnia 

jej powstania. 

6.3 Wspólnicy spółki  dzielonej pozostają nadal jej wspólnikami; podział nie wpływa 

na skład osobowy lub udział w zysku spółki dzielonej. 

7. Szczególne prawa lub korzyści związane z przeprowadzeniem podziału. 

7.1 Nie przewiduje się przyznania przez spółki szczególnych praw i korzyści dla 

wspólników biorących udział w podziale. 

7.2 Nie przewiduje się przyznania przez spółki szczególnych praw i korzyści dla 

członków ich organów.  

8. Zmiana umowy spółki dzielonej i umowa spółki nowo zawiązanej. 

8.1 W związku z podziałem opisanym w niniejszym planie podziału nie ulega zmianie 

umowa spółki dzielonej. 

8.2 W związku z podziałem zostanie zawarta umowa spółki nowo zawiązanej. 

9. Zarządy spółek. 

9.1 Zarząd spółki dzielonej nie zmieni się.  

9.2 Zarząd spółki nowo zawiązanej obejmie Adriana Sosnowska. 



10. Współpraca związana z podziałem.  

10.1 Spółka dzielona i spółka nowo zawiązana mogą zawrzeć umowy regulujące 

szczegółowo sposób i czas przekazania składników majątku oraz korzystania z 

niego okresowo przez spółkę dzieloną.  

10.2 Spółka dzielona i spółka nowo zawiązana mogą zawrzeć umowy szczegółowe 

z osobami trzecimi w stosunku do składników przedsiębiorstwa przypadających 

spółce nowo zawiązanej w wyniku podziału, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, 

utrwalone zwyczaje lub zasady współżycia społecznego.  

10.3 Spółka dzielona zobowiązana będzie do wydania spółce nowo zawiązanej 

wszelkich składników majątkowych przypadających tej drugiej spółce 

niezwłocznie po jej zarejestrowaniu. 

10.4 Spółka dzielona i spółka nowo zawiązana ustalą, którzy pracownicy spółki 

pozostaną w zatrudnieniu w spółce dzielonej, a którzy zostaną przekazani do 

spółki nowo zawiązanej. 

10.5 Do przekazania pracowników zastosowanie mają przepisy art. 23[1] Kp. 

10.6 Spółka nowo zawiązana jest zobowiązana do ustalenia z pracownikami 

przejmowanymi warunków zatrudnienia. 

11. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, 

koncesji lub ulg przypadających Spółce nowo zawiązanej. 

11.1 W ramach podziału spółce nowo zawiązanej przypadają określone aktywa i 

pasywa w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajdujące się i 

związane z częścią przedsiębiorstwa prowadzoną w Nowinach.  

11.2 Spółce nowo zawiązanej przypadną w szczególności: 

11.2.1 Umowa najmu zawarta w Nowinach dnia 20 lipca 2015 r. pomiędzy 

wspólnikami spółki cywilnej „REMI SERVIS AUTO”, a spółką dzieloną, 

11.2.2 Zezwolenie na zbieranie odpadów udzielone w decyzji Starostwa 

Powiatowego w Kiecach znak RO-II.6233.51.2015.AL z dnia 24 sierpnia 

2015 r.,  

11.2.3 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów udzielone w decyzji Starostwa 

Powiatowego znak RO-II.6233.51.2017.AL z dnia 29 listopada 20217 r.  

11.3 Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku spółki 

dzielonej przypadają spółce nowo zawiązanej w ramach wydzielenia jest to, że 

spółce nowo zawiązanej przypadają te składniki majątku, które są związane z 

częścią przedsiębiorstwa spółki w Nowinach.  



11.4 Spółce nowo zawiązanej nie przypadną jednak jakiekolwiek należności, 

zobowiązania i ruchomości (w tym towary i materiały), nawet gdyby w dniu 

zarejestrowania spółki nowo zawiązanej znajdowały się na terenie jej 

przypadającym. 

11.5 W razie wątpliwości co do przejścia danego składnika na spółkę nowo 

zawiązaną spółki zawrą pisemne porozumienie potwierdzające przejście danego 

składnika na spółkę nowo zawiązaną.  

11.6 W razie braku porozumienia przyjmuje się, że składniki przypadają spółce 

dzielonej.  

11.7 W przypadku ustalenia nowego majątku, nieznanego spółce dzielonej po dniu 

podziału postanowienia poprzednie stosuje się odpowiednio. 

12. Postanowienia końcowe. 

12.1 Wszyscy wspólnicy spółki dzielonej oraz przyszli wspólnicy spółki nowo 

zawiązanej złożyli oświadczenia zawierające zgody, o których mowa w art. 538[1] 

§ 1 Ksh 

12.2 Plan podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej spółki dzielonej pod adresem http://www.ecosolvo.com  

13. Lista załączników do planu podziału. 

13.1 Pisemne sprawozdanie zarządu spółki dzielonej zgodne z art. 536 § 1 Ksh.  

13.2 Zestawienie aktywów i pasywów spółki dzielonej na dzień 30 kwietnia 2021 r. 

– ustalenie wartości aktywów i pasywów spółki dzielonej. 

13.3 Projekt uchwały spółki dzielonej. 

13.4 Projekt umowy spółki nowo zawiązanej. 

13.5 Pisemne zgody wspólników wyrażone na podstawie art. 538[1] § 1 Ksh. 

13.6 Projekty zawiadomień, o którym mowa w art. 539 § 1 Ksh 

 

Kielce, 14 maja 2021 r.       

 

Zarząd ECO SOLVO Sp. z o.o. i eSolvo Sp. z o.o. 

 

Adriana Sosnowska       

 



 
SPRAWOZDANIE ZARZADU SPÓŁKI DZIELONEJ 

ECO SOLVO SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (KRS 0000567403) – spółka dzielona oraz eSolvo Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością – spółka nowo zawiązana. 

Uzasadniające podział spółki przez przeniesienie części majątku stanowiącej zorganizowaną 

część przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a 

zwłaszcza stosunek wymiany udziałów oraz kryteria podziału. 

 

ECO SOLVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Kielcach (25-414 

Kielce), ul. Warszawska 312, Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sadowego pod numerem KRS 0000567403 planuje podział poprzez wydzielenie  

i przeniesienie części zorganizowanej przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną. Podział 

wynika z chęci rozdzielenia (dywersyfikacji) działalności prowadzonej przez spółkę w 

związku z planowaną ekspansja spółki dzielonej na nowe dziedziny i aktywności.  

Kapitał zakładowy spółki dzielonej wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy. 

Wspólnikami spółki dzielonej są 

• Adriana Sosnowska, która posiada 99 udziałów o wartości 4.950,00 zł, 

• Ewa Sosnowska, która posiada 1 udział o wartości 50,00 zł. 

Kapitał zakładowy spółki dzielonej po podziale wynosił będzie 5.000,00 zł 

Wspólnikami spółki dzielonej po podziale będą: 

• Adriana Sosnowska, która posiada 99 udziałów o wartości 4.950,00 zł, 

• Ewa Sosnowska, która posiada 1 udział o wartości 50,00 zł. 

Powstanie spółka nowo zawiązana: eSolvo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedziba w nowinach (26-052 Nowiny), ul. Przemysłowa 38. 

Kapitał zakładowy spółki nowo zawiązanej wyniesie 82.000,00 zł i będzie się dzielił na 100 

udziałów o wartości nominalnej po 820,00 zł każdy udział. 

Wspólnikami spółki nowo zawiązanej będą: 

•  Adriana Sosnowska, która obejmie 99 udziałów o wartości 81.180,00 

zł, 

• Ewa Sosnowska, która obejmie 1 udział o wartości 820,00 zł. 

Podział zostanie dokonany w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Ksh przez 

przeniesienie na spółkę nowo zawiązana części majątku spółki dzielonej stanowiącej 



zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zamian za udziały w spółce nowo zawiązanej, które 

obejmą wspólnicy spółki dzielonej (podział przez wydzielenie). 

Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej. 

W związku z podziałem spółce nowo zawiązanej przypadają składniki majątku (aktywa  

i pasywa), umowy zezwolenia, koncesje, ulgi oraz wypracowane zasady współpracy z 

kontrahentami, jak i wewnętrzne normy jakościowe związane z działalnością wydzielanej, 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki dzielonej, co do zasady stanowiącą część 

przedsiębiorstwa spółki dzielonej działająca w Nowinach, ul Przemysłowa 38, z wyłączeniem 

jednak jakichkolwiek przypadających spółce dzielonej należności, zobowiązań, ruchomości 

(w tym towarów i materiałów), nawet gdyby w dniu zarejestrowania spółki nowo zawiązanej 

znajdowały się na terenie jej przypadającym. 

Od dnia podpisania niniejszego planu podziału do dnia wydzielenia spółka dzielona będzie 

prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i 

wartości ekonomicznej oraz profilu prowadzenia działalności w zakresie części majątku 

spółki dzielonej przypadającego spółce nowo zawiązanej innych niż wynikające z normalnej 

działalności. 

Wspólnicy spółki dzielonej nabędą udziały w spółce nowo zawiązanej w takim samym 

stosunku i proporcji jak posiadają je obecnie. 

 

 

Kielce 14 maja 2021 r.      

 

Zarząd ECO SOLVO Sp. z o.o. i eSolvo Sp. z o.o. 

 

Adriana Sosnowska   



 

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJACE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM   

ECO SOLVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (KRS 0000567403) 

 

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r.:  

1) Bilans spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje wartości po 1.902.601,40 zł,  
2) Kapitały własne spółki wykazywane po stronie pasywów (wartość aktywów netto) 

wynosi 1.367.532.63 zł.  
 

Kielce 14 maja 2021 r.      

 

Zarząd ECO SOLVO Sp. z o.o. i eSolvo Sp. z o.o. 

 

Adriana Sosnowska   



 

PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE  

ECO SOLVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (KRS 0000567403) 

przez przeniesienie części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na 

spółkę nowo zawiązaną, sporządzony w dniu 14 maja 2021 r.  

 

Uchwała 

§ 1. Wspólnicy postanawiają o podziale spółki przez przeniesienie części majątku stanowiącej 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną. 

§ 2. Firma spółki nowo zawiązanej brzmi eSolvo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 3. Siedziba spółki nowo zawiązanej znajduje się w Nowinach. 

§ 4. Kapitał zakładowy spółki nowo zawiązanej wyniesie 82.000,00 zł i będzie się dzielił na 

100 udziałów o wartości nominalnej 820,00 zł każdy.  

§ 5. Wspólnikami spółki nowo zawiązanej będą: 

• Adriana Sosnowska, która obejmie 99 udziałów o wartości 81.180,00 

zł, 

• Ewa Sosnowska, która obejmie 1 udział o wartości 820,00 zł. 

§ 6. Podział następuje bez obniżania kapitału zakładowego spółki dzielonej. 

§ 7. 1. Spółce nowo zawiązanej przypadają składniki majątku (aktywa i pasywa), umowy 

zezwolenia, koncesje, ulgi oraz wypracowane zasady współpracy z kontrahentami, jak i 

wewnętrzne normy jakościowe związane z działalnością wydzielanej, zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa spółki dzielonej, co do zasady stanowiącą część przedsiębiorstwa spółki 

dzielonej działająca w Nowinach, ul Przemysłowa 38, z wyłączeniem jednak jakichkolwiek 

przypadających spółce dzielonej należności, zobowiązań, ruchomości (w tym towarów i 

materiałów), nawet gdyby w dniu zarejestrowania spółki nowo zawiązanej znajdowały się na 

terenie jej przypadającym. 

2. Spółce nowo zawiązanej przypadają w szczególności: 

1) Umowa najmu zawarta w Nowinach dnia 20 lipca 2015 r. pomiędzy 

wspólnikami spółki cywilnej „REMI SERVIS AUTO”, a spółką dzieloną, 

2) Zezwolenie na zbieranie odpadów udzielone w decyzji Starostwa Powiatowego 

w Kiecach znak RO-II.6233.51.2015.AL z dnia 24 sierpnia 2015 r.,  



3) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów udzielone w decyzji Starostwa 

Powiatowego znak RO-II.6233.51.2017.AL z dnia 29 listopada 20217 r.  

 

§ 8. Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent składników 

majątku przypadającego spółce nowo zawiązanej zgodnie z niniejszym planem podziału 

przypadają spółce nowo zawiązanej; składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub 

uzyskane jako ekwiwalent składników majątku nie przypadającego nowo zawiązanej zgodnie 

z niniejszym planem podziału, przypadają spółce dzielonej.  

§ 9. Inne niż wymienione w § 8 składniki majątku uzyskane przez spółkę dzieloną przypadają 

spółce, której zgodnie z planem podziału przypadają składniki majątku, z którymi związane 

są nowo nabyte pasywa i aktywa; spółce nowo zawiązanej przypadają w szczególności te 

składniki nabyte przez spółkę dzieloną, które pozostają w funkcjonalnym związku z 

działalnością zakładu położonego w Nowinach. 

§ 10. Od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia wydzielenia spółka dzielona będzie 

prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i 

wartości ekonomicznej oraz profilu prowadzenia działalności w zakresie części jej majątku 

przypadającego spółce nowo zawiązanej innych niż wynikające z normalnej działalności. 

§ 11. W związku z podziałem opisanym w niniejszym planie podziału nie ulega zmianie 

umowa spółki dzielonej. 

§ 12. Umowa spółki nowo zawiązanej otrzymuje brzmienie: 

 

UMOWA   S P Ó Ł K I    

Z   O G R A N I C Z O N Ą  O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 

 

§ 1. Spółka działa pod firmą eSolvo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ------------------------  

§ 2. Siedzibą spółki są Nowiny. --------------------------------------------------------------------------------------  

§ 3. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD2007) jest: -------------------------------------------------------  

1) 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE--------------------------------------------- 

2) 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) 11 PRODUKCJA NAPOJÓW-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6) 14 PRODUKCJA ODZIEŻY-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



7) 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH--------------------------------------------------------------------- 

8) 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW 

UŻYWANYCH DO WYPLATANIA-------------------------------------------------------------------------- 

9) 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU---------------------------------------------------------------------------------------- 

10) 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI------------------------------------------------------- 

11) 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ---------------------------- 

12) 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH----------------------------------------------------------------------- 

13) 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW 

FARMACEUTYCZNYCH------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH---------------------------------------------------------------------  

15) 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH------------------------ 

16) 24 PRODUKCJA METALI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17) 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ-------------------- 

18) 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH------------------------------------------- 

19) 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH---------------------------------------------------------------------------------------------- 

20) 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA----------------------------------------------- 

21) 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI------------- 

22) 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO------------------------------------------------------------------------  

23) 31 PRODUKCJA MEBLI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25) 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ---------------------------------------------------------- 

26) 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW 

KLIMATYZACYJNYCH------------------------------------------------------------------------------------ 

27) 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY--------------------------------------------------------------------------------------- 

28) 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW----------------------------------------------------------------------------------------- 

29) 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW--------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30) 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31) 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW------------------------------------------------------------ 

32) 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ--------------------------------------------- 

33) 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE---------------------------------------------------------------------------------------------- 

34) 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

35) 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI--------------------------------------- 

36) 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI------------ 

37) 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY------------------------------------------------------------------------ 

38) 50 TRANSPORT WODNY---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39) 51 TRANSPORT LOTNICZY------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40) 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT----------------------------------------- 

41) 53.20.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA------------------------------------------------------------------------------ 

42) 55 ZAKWATEROWANIE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

43) 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM----------------------------------------------------------------------- 

44) 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45) 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I 

MUZYCZNYCH---------------------------------------------------------------------------------------------- 



46) 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH------------------------------------------------ 

47) 61 TELEKOMUNIKACJA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

48) 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ 

POWIĄZANA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

49) 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI------------------------------------------------------------------------------ 

50) 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI------------------------------------------------------------- 

51) 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM------------ 

52) 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE------------------- 

53) 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE--------------------------------------------------------------------------------------------- 

54) 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ------------------------------------------------------------------------------------ 

55) 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

56) 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

57) 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM----------------------------------------------------------------------------------------- 

58) 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE--------- 

59) 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA--------------------------------------------------------------------------- 

60) 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW 

ZIELENI-------------------------------------------------------------------------------------------- 

61) 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ------------------------------------------------------------ 

 

§ 4. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 82.000,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i 

dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 820,00 zł (osiemset dwadzieścia 

złotych) każdy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Udziały w spółce obejmują w wyniku podziału wspólnicy spółki dzielonej, ECO SOLVO 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (KRS 0000567403) w takim 

samym stosunku i proporcji w jakich uczestniczą w tej spółce, tj. w zamian za wkłady 

pieniężne równe wartości nominalnej obejmowanych udziałów:--------------------------------------

---------------------------  

-  Adriana Sosnowska obejmuje 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej 

wartości nominalnej: 81.180,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt 

złotych),------------------------------------------------  

-  Ewa Sosnowska obejmuje 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej: 820,00 zł 

(słownie: osiemset dwadzieścia złotych).--------------------- 



4. Kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów 

złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2031 roku w drodze uchwały wspólników bez zmiany 

umowy spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. W terminie określonym w ust. 5 na wspólników może zostać nałożony obowiązek 

wnoszenia dopłat do wartości tysiąckrotności udziału, które łącznie        z kapitałem 

zakładowym nie przekroczą kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych). ----------------------------  

 

§ 5.1. Udziały w spółce są równe i niepodzielne.  

2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden głos. -------------------------------------------------------------  

3. Na każdy udział przypada jeden głos. --------------------------------------------------------------------------  

4. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. ----------  

 

§ 6. 1 Spółkę reprezentuje Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Zarząd Spółki składa się z 1 – 5. Dla zarządu nie określa się kadencji a jego członkowie są 

powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników, które określa także funkcje 

członków w zarządzie.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są członkowie 

zarządu jednoosobowo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Zarząd może rozporządzać prawami i zaciągać zobowiązania bez ograniczeń wynikających 

z art. 229 i 230 kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------  

5. Nabycie lub zbycie przez spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości nie wymaga zgody zgromadzenia wspólników. ---------------------------------------------  

 

§ 7. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.--------- 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.--------------- 

   

 



§ 13. Wspólnicy powołują pierwszy zarząd spółki nowo zawiązanej: Adriana Sosnowska, 

Prezes Zarządu. 

 

Kielce, 14 maja 2021 r.       

 

Zarząd ECO SOLVO Sp. z o.o. i eSolvo Sp. z o.o. 

 

Adriana Sosnowska       

 

 


