
UCHWAŁA nr ……….. /........ 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

z dnia ……….. roku 

§ 1 

1. Działając na podstawie art. 227 § 1 oraz 230 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę 

umowy pożyczki, z terminem spłaty do ……………… roku, w postaci pożyczki 

gotówkowej od Wspólnika ……….. – do kwoty ……….. zł.

2. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie zawarcia umowy pożyczki ustala 

wymóg spisania przez Spółkę odrębnej umowy. 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------ 

§ 3 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 

100 % głosów za przyjęciem uchwały i braku głosów przeciwko i wstrzymujących ……….. nie 

została wyłączona od głosowania, albowiem przedmiotowa uchwała nie obejmuje zakresem 

przedmiotowym wyłączeń objętych art. 244 k.s.h.. 

UCHWAŁA nr ……….. /....... 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

z dnia ……….. roku 

§ 1 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 210 Kodeksu spółek handlowych 

niniejszym powołuje pełnomocnika w osobie ……….., syna ……….., zamieszkałego w ……….., 

do zawarcia z Członkiem Zarządu spółki – ……….. umowy pożyczki opisanej w §1 pkt 1 uchwały 

nr ……….. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia ……….. roku.-- 



§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------- 

§ 3 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 

100 % głosów za przyjęciem uchwały i braku głosów przeciwko i wstrzymujących. ……….. nie 

została wyłączona od głosowania, albowiem przedmiotowa uchwała nie obejmuje zakresem 

przedmiotowym wyłączeń objętych art. 244 k.s.h..---------------------------------------------------- 
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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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