
UCHWAŁA nr …… 

Zgromadzenia Wspólników 

z dnia …….. 

§ 1 

Zgromadzenie Wspólników postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki na mocy 

dotychczasowych postanowień umowy spółki tj. bez zmian tej umowy (na podstawie art. 257 § 1 

KSH oraz § [wstawić nr paragrafu] Umowy Spółki) z kwoty PLN [kwota] (słownie: [słownie 

kwota]) do kwoty PLN [kwota] (słownie: [słownie kwota]), tj. o kwotę PLN [kwota] (słownie: 

[słownie kwota]) poprzez utworzenie [liczba] (słownie: [słownie liczba]) nowych udziałów o 

wartości PLN [wartość] (słownie: [słownie wartość]) każdy. 

§ 2

 A. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte z zysku wypracowanego w roku obrotowym [rok], 

który wyniósł PLN ………. (słownie: …………złotych). B. Nowo utworzone udziały zostaną 

pokryte z zysku wypracowanego w roku obrotowym [rok] roku, który wyniósł PLN …….. złotych 

(słownie:……..), zaś w pozostałej części zostaną pokryte wkładem pieniężnym. C. Nowo 

utworzone udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym. 

§ 3 

Niniejszą uchwałą Zgromadzenie Wspólników przeznacza ze wskazanego zysku kwotę PLN ……. 

(słownie: …….. złotych) na pokrycie ……. (słownie ……) nowo utworzonych udziałów w 

podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale. 

§ 4 

Wszystkie nowo utworzone udziały przysługują jedynemu Wspólnikowi Spółki. 
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Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie rejestracji spółki w imieniu klienta. 

REJESTRACJA TRADYCYJNA:

• opracowanie umowy spółki,
•  przygotowanie wniosków i formularzy do KRS, US i GUS,
•  organizacja spotkania z notariuszem,
• złożenie wniosku do KRS,
• monitorowanie procedury rejestracji i nadawania numerów KRS, REGON i 
NIP,
• rejestracja VAT, VAT UE,
• przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego.

REJESTRACJA ONLINE
• utworzenie kont w systemie dla wspólników,
• wypełnienie wzorca umowy,
• instruowanie w zakresie podpisywania dokumentów podpisem 
elektronicznym,
• pomoc w opłaceniu wniosku do sądu,
• dostarczenie do sądu wszystkich dodatkowych informacji.

PEŁNA OFERTA
POZOSTAŁE USŁUGI:

• prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości,
• doradztwo księgowe i podatkowe,
• obsługa kadrowo – płacowa,
• aktualizacja danych KRS,
• uzupełnienia braków we wniosku KRS,
• sprzedaż i aktywacja podpisu elektronicznego.

KONTAKT TELEFONICZNY:
22 211 22 27 
12 378 39 96 
600996022

KONTAKT MAILOWY:
BIURO@GENERALOUTSOURCE.PL
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