AKT NOTARIALNY
Repertorium.........................................................
UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
Dnia ............................... r. w Kancelarii notarialnej nr........................... w .......................
stawili się przed notariuszem .............................. :
1) ........................................ zam. w .................................., przy ul................................,
2) ........................................ zam. w .................................., przy ul.................................
Tożsamość stawiających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych wydanych
za numerami:
1) .......................... -nr dowodu osobistego,
2) .......................... -nr dowodu osobistego.

§1
Stawiający......................................... oraz....................................... oświadczają, iż z
dniem ............................r. zawierają umowę spółki komandytowej.
§2
1.Firma spółki będzie miała następujące brzmienie: „....................................................”.
2.Siedzibą spółki jest .................................................
3.Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą w ......................, przy
ul........................
§3
1.Kapitał zakładowy spółki wynosi .......................................... złotych.
2.Na pokrycie kapitału zakładowego:
•....................................................
wnosi
wkład
gotówkowy
wysokości:............................. złotych ( słownie...................................... złotych);
•....................................................
wnosi
wkład
gotówkowy
wysokości .......................................złotych ( słownie ................................złotych).
3.Wkłady wspólników są nieoprocentowane.

w
w

§4
1.Komplementariuszem w spółce jest ...................................... Odpowiada on za
zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
2.Komandytariuszem w spółce jest ..................................., który za zobowiązania spółki
odpowiada do wysokości sumy komandytowej wynoszącej ....................... zł (słownie:
............................................... złotych).
3.Wspólnicy nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnicy innych
spółek handlowych i członkowie organów tych spółek.
§5
Przedmiotem działalności spółki jest:
- ................................................................................................ (nr PKD)
- ................................................................................................ (nr PKD)
§6
1.Prawo reprezentowania spółki przysługuje wyłącznie komplementariuszowi.
2.Prawo prowadzenia spraw spółki przysługuje obu wspólnikom.
3.Do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest
zgoda komandytariusza.
§7
1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.Każdemu wspólnikowi może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed
końcem roku obrotowego.
§8
1.Wspólnicy uczestniczą w równych częściach w zyskach i stratach spółki.
2.Komandytariusz odpowiada w stracie jedynie do wysokości umówionego wkładu.
3.Rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§9
Wspólnik nie może przenieść na inną osobę ogółu praw i obowiązków wspólnika.
§10
1.Śmierć jednego ze wspólników nie powoduje rozwiązania umowy spółki.
2.W miejsce zmarłego wspólnika wchodzą jego spadkobiercy. Spadkobiercy winni
wskazać jedną osobę do wykonywania ich praw.
§11
1. Rozwiązanie spółki wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
Likwidatorów zawsze będzie dwóch ustanowionych w drodze ustanowionych w drodze
uchwały wspólników.
2. W toku likwidacji wspólnicy nie mogą być pociągani do żadnych świadczeń na rzecz
spółki.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy notarialnej pod rygorem nieważności.
§13
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu spółek
handlowych.
§14
Pobrano:
1. opłatę od umów cywilnoprawnych w kwocie..............................zł
2. opłatę notarialną w kwocie.........................................................zł
razem....................................... (słownie........................................złotych).
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
(poświadczenie o złożonych opłatach i podpisy stron umowy i notariusza)

