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Wstęp
Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Spółce pilnie
potrzebne są pieniądze. Jak je najtaniej uzyskać? Najlepiej
użyć zwrotnych dopłat. Wspólnicy zaglądają do umowy
spółki i… niestety, nie ma w niej zapisu przewidującego
taką możliwość. Okazuje się, że wspólnicy zawiązując
spółkę, nie przewidzieli takiego przypadku.
Kwestia odpowiednich postanowień w umowie spółki
dotyczy nie tylko spółek nowo zakładanych, ale także
istniejących. Umowę zawsze można, a czasem nawet
trzeba zmienić, tak by odpowiadała aktualnym potrzebom spółki.
Warto przy tym pamiętać, że to, czy zapis umowy spółki
jest korzystny dla wspólników lub spółki, czy nie, zależy
od konkretnej sytuacji. Może się okazać, że zapis, który
teraz jest dla udziałowca korzystny, może być dla niego
bardzo szkodliwy, gdy np. ktoś inny przejmie udziały
w spółce.Dlatego też warto np. unikać umieszczania
w umowie spółki zapisów będących powieleniem przepisów. Dodatkowe prawa i obowiązki wspólnika powinny
być wpisane do umowy spółki, w przeciwnym razie będą
dla spółki bezskuteczne.
W przypadku zmiany umowy spółki warto postarać się
wszystkie zapisy umowy spółki zmienić za jednym razem.
W ten sposób oszczędzamy czas i pieniądze.
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Oddajemy w Państwa ręce już piątą broszurę z serii „Biblioteczka spółki z o.o.”. Omawiamy w niej najważniejsze
zapisy w umowie spółki. Nasi eksperci podpowiadają,
jakie konkretne zapisy umowy spółki będą korzystne
w zależności od sytuacji i celów udziałowców. Wyjaśnią,
jakich zapisów dotyczących dywidend lepiej unikać i czy
w umowie spółki warto przewidzieć wypłatę zaliczki na
dywidendę.
W publikacji wskazujemy, nie tylko jakie są najczęstsze
błędy popełniane w zapisach o dopłatach, ale także jak
skutecznie ograniczyć wejście nowych osób do spółki.
Zwracamy uwagę, które zapisy umowy spółki będzie trudno zmienić i jak wiele spraw warto uregulować w umowie.
Warto także zwrócić uwagę na rozdział III – nasz ekspert krok po kroku wyjaśnia procedurę rejestracji spółki
w formie elektronicznej. Każdego roku przybywa spółek
rejestrowanych tym sposobem, jest to szybszy i tańszy
sposób zgłoszenia spółki do KRS. Dlatego też warto zainteresować się tym sposobem zarejestrowania spółki z o.o.
Na końcu broszury znajdą Państwo przydatne wzory
dokumentów – akt założycielski, umowę spółki oraz
uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki.

Z poważaniem
Joanna Banasiak-Lach
redaktor prowadzący
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Rozdział I
Zapisy umowy spółki z o.o.
W umowie spółki powinny się znajdować zapisy, które
będą zarówno korzystne dla wspólników, jak i zgodne
z obowiązującymi przepisami. Warto o tym pamiętać, by
umieścić w niej dogodne dla siebie zapisy, gdyż to właśnie
ten dokument określa w dużej mierze prawa i obowiązki
wspólników oraz sposób funkcjonowania firmy. Zapisy
umowy spółki są bardzo ważne, gdyż większość przepisów ksh dotyczących tych kwestii obowiązuje, jeżeli
wspólnicy w umowie spółki nie postanowią inaczej (są
to tzw. przepisy dyspozytywne). Jeśli więc w umowie
spółki znajdzie się niekorzystny zapis lub zabraknie zapisu korzystnego, wówczas inne osoby, np. wspólnicy,
mogą na tym skorzystać.

P RZYKŁ A D
W umowie spółki znajduje się zapis:
Każdy ze wspólników ma prawo do mianowania jednego członka rady
nadzorczej.
Jeśli wspólnik posiada np. 40% udziałów spółki, to zapis taki jest dla
niego niekorzystny, w przypadku gdy oprócz niego jest trzech wspólników, z których każdy ma po 20% udziałów.
Zapis taki będzie jednak korzystny, jeśli w spółce jest tylko dwóch wspólników. Wówczas, chociaż ma mniej udziałów, jest w radzie nadzorczej
reprezentowany tak samo jak większościowy wspólnik.

Biblioteczka spółki z o.o.
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