


























Załącznik nr 1 do planu połączenia 
 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

Stawiający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Firma i inne oznaczenia  

1. Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą: „EnerSys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 
Spółka może także używać skrótów firmy „EnerSys spółka z o.o." i „EnerSys sp. z o.o." oraz 
wyróżniającego ją znaku graficznego. 

2. Do chwili wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, firma Spółki 
zawiera dodatkowe oznaczenie „w organizacji”. 

§ 2. Cel i przedmiot działalności Spółki 

1. Spółka zostaje zawiązana w celu gospodarczym. 
2. Przedmiot działalności spółki obejmuje: 

1. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z); 
2. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z); 
3. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z); 
4. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z); 
5. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z); 
6. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z); 
7. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z); 
8. Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43.Z); 

 8.a) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z); 
9. Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z); 
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z); 
11. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z); 
12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 
13. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z); 
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 

41.20.Z); 
15. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); 
16. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z); 
17. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z); 
18. Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z); 
19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i 

wodnej (PKD 46.63.Z); 
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z); 
21. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z); 
22. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z); 
23. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z); 
24. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z); 
25. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego 

i grzejnego (PKD 46.74.Z); 
26. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);  
27. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z); 
28. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z); 
29. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 
30. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.79.Z); 
31. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 
32. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 

47.99.Z); 
33. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z); 
34. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z); 
35. Transport drogowy towarów (PKD 49.41 .Z); 
36. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 
37. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 
38. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 

62.09.Z); 



39. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 
63.11.Z); 

40. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD 
63.99.Z); 

41. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 
42. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z); 
43. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 
44. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 
45. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 
46. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 66.19.Z); 
47. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 
48. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 

70.10.Z); 
49. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 
50. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z); 
51. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); 
52. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 
53. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); 
54. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); 
55. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

(PKD 72.19.Z); 
56. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 
57. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 
58. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

74.90.Z); 
59. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); 
60. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 
61. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z); 
62. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z); 
63. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)." 
3. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji lub 

licencji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia, koncesji 
lub licencji. 

§ 3. Czas trwania i rok obrotowy Spółki 

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczyna się 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończy 31 

marca następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy zakończy się w dniu 31 
marca 2005 roku. 

§ 4. Siedziba Spółki 

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała. 

§ 5. Obszar działalności Spółki 

Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka 
może tworzyć w drodze uchwały Zarządu wyodrębnione i samodzielne jednostki organizacyjne mające 
postać zakładu lub oddziału, w tym także jednostki samodzielnie sporządzające bilans lub jednostki będące 
odrębnymi od Spółki pracodawcami. Uchwała Zarządu Spółki powinna określać w szczególności: adres 
jednostki organizacyjnej, czy tworzona jednostka organizacyjna będzie miała postać zakładu czy oddziału, 
czy jednostka organizacyjna będzie samodzielnie sporządzać bilans oraz czy będzie odrębnym pracodawcą 
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Spółka może wyposażać jednostki organizacyjne w odpowiednie 
składniki majątkowe. Spółka może również uczestniczyć w innych spółkach i innych podmiotach w Polsce i 
za granicą.  

 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY 



§ 6. Kapitał zakładowy i udziały. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.313.500 (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta trzynaście tysięcy 
pięćset) złotych i jest podzielony na 122.627 (sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem) 
równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. 

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób: 
1) EnerSys Holdings (Luxembourg) S.à.r.l., z siedzibą przy 6 Avenue Pasteur, L-2310 Luksemburg, 

Luksemburg, obejmuje 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o 
łącznej wartości nominalnej 49.500 (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych, które pokrywa 
wkładem pieniężnym w wysokości 49.500 (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych. 

2) EnerSys Luxembourg Finance S.à.r.l., z siedzibą przy 6 Avenue Pasteur, L-2310 Luksemburg, 
Luksemburg, obejmuje 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 
500 (pięćset) złotych, które pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 500 (pięćset) złotych. 

3. Każdy udział daje w szczególności prawo do: (i) równego uczestniczenia w podziale majątku Spółki 
pozostałego po likwidacji Spółki, (ii) jednego głosu w każdym głosowaniu Wspólników oraz (iii) równego 
udziału w zysku przeznaczonym do podziału uchwałą Wspólników. 

4. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 
5. Użytkownik lub zastawnik udziałów w Spółce może wykonywać prawo głosu z udziałów w Spółce, jeżeli 

uprawnienie takie wynika z odpowiedniej umowy zastawu lub użytkowania. 
6. Na podstawie oświadczenia wspólnika Spółki nr 1/2005 z dnia 01 kwietnia 2005 z dnia 01 kwietnia 2005 

roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Enersys  Holdings (Luxembourg) S.à.r.l. z 
siedzibą przy 6 Avenue Pasteur, L-2310 Luksemburg wniosła w zamian za 150.500 (sto pięćdziesiąt 
tysięcy pięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 75.250.000 (siedemdziesiąt pięć milionów 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wkład niepieniężny w postaci 1.250.000 (jeden milion dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach 1-1.250.000 w kapitale zakładowym 
EnerSys S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. 

§ 7. Podwyższenie kapitału zakładowego 

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów 
lub przez ustanowienie nowych udziałów. 

2. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez ustanowienie nowych udziałów, każdemu 
Wspólnikowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów, proporcjonalnie do jego 
dotychczasowych udziałów w Spółce, chyba że Wspólnicy uchwałą postanowią inaczej. 

3. W terminie do 31 grudnia 2015 r. Wspólnicy mogą, na mocy jednej lub wielu uchwał podwyższyć kapitał 
zakładowy Spółki bez zmiany niniejszej Umowy Spółki do kwoty 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych. 

§ 8. Dopłaty 

1. Wspólnicy mogą, w drodze jednej lub wielu uchwał, zobowiązać wszystkich Wspólników równomiernie 
w stosunku do ich udziałów do uiszczenia dopłat na rzecz Spółki. Maksymalna, łączna wysokość dopłat 
przypadających od jednego Wspólnika nie może przekroczyć 100 (stu) krotności nominalnej wartości 
udziałów posiadanych przez Wspólnika w dniu nałożenia na Wspólnika takiego obowiązku. 

2. Uchwała Wspólników oznacza wysokość i terminy wniesienia dopłat. Dopłaty mogą być wykorzystane 
przez Spółkę na podstawie uchwały wspólników i na wskazany tam cel. 

3. Stosowanie art. 178 § 2 i art. 179 § 1 i 2 ksh jest wyłączone z mocy niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem 
wymogów art. 189 ksh, dopłaty mogą być zwracane wspólnikom w każdym czasie, także w przypadku, 
gdy Spółka wykazuje straty bilansowe. Zwrot dopłat wymaga uchwały wspólników. 
 

ORGANY SPÓŁKI 

§9. Władze Spółki 

Organami Spółki są Zarząd i Zgromadzenie Wspólników. 

§ 10. Zarząd i sposób reprezentacji Spółki. 

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków (w tym Prezesa Zarządu), powoływanych uchwałą 
Wspólników na czas nieoznaczony, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego na mocy postanowień 
niniejszej umowy Spółki. 

2. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Wspólników podjętą 
większością głosów. 

3. Każdy członek Zarządu może samodzielnie składać oświadczenia w imieniu Spółki. 



4. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§11. Ustanowienie i odwołanie prokury 

1. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków 
Zarządu. 

2. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta 
i podpisane przez któregokolwiek z członków Zarządu, chyba że sprzeciwi się temu większość członków 
Zarządu. 

§ 12. Zgromadzenie Wspólników 

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki, w Warszawie i Poznaniu, jak również 

w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakie wyrażą na piśmie zgodę wszyscy 
Wspólnicy. 

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu 
roku obrotowego. 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na 
żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących przynajmniej 10% kapitału zakładowego. 

5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi przynajmniej 
na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia oraz równocześnie za pomocą telefaksu. W zaproszeniu 
na Zgromadzenie Wspólników należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad 
Zgromadzenia. 

6. Zgromadzenie Wspólników zostanie zwołane przez Wspólnika lub Wspólników, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 
3 powyżej lub jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch 
tygodni po doręczeniu pisemnego żądania, określonego w ust. 4 powyżej. 

7. Do ważności Zgromadzenia Wspólników niezbędna jest obecność Wspólników reprezentujących 
przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze wymogi. 

8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały 
kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 
odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

9. Jeśli wszystkie udziały w Spółce są własnością jedynego wspólnika, to wspólnik ten wykonuje wszystkie 
uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, w tym może składać oświadczenia w miejsce uchwał 
wspólników we wszystkich kwestiach. 

§ 13. Uchwały Wspólników 

1. Następujące sprawy wymagają uchwały Wspólników: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich 
obowiązków; 

2) podział zysku albo pokrycie straty; 
3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego; 
5) nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w 

użytkowaniu wieczystym; 
6) zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości; 
7) zawarcie przez Spółkę umowy o nabycie środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą 

kapitału zakładowego, przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki, zgodnie z art. 229 
Kodeksu spółek handlowych; 

8) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem 
Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; 

9) połączenie Spółki z inną spółką, podział Spółki, przeniesienie na Spółkę majątku innej spółki w 
związku z jej podziałem oraz przekształcenie Spółki w spółkę innego typu, z wyjątkiem przypadków 
określonych w art. 516 k.s.h.; 

10) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych 
lub niniejszą Umową Spółki należą do wyłącznej kompetencji Wspólników. 



2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia co najmniej o wartości 
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników 
(art. 230 k.s.h.). Nie wyłącza to potrzeby podjęcia uchwały Wspólników, jeśli jest to wymagane 
właściwymi przepisami prawa albo postanowieniami niniejszej Umowy Spółki, w szczególności zgodnie 
z § 13 ust.1 powyżej. 

 
POSTANOWIENIA RÓŻNE 

§ 14. Dywidenda 

Jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk oraz jeżeli Spółka posiada 
wystarczające środki na wypłatę, Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie Wspólnikom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. Zaliczkę wypłaconą na poczet dywidendy uwzględnia się 
przy wypłacie dywidendy przeznaczonej do podziału przez Zgromadzenie Wspólników. 

§15. Kapitał zapasowy i rezerwowy 

Wspólnicy mogą ustanowić jeden lub więcej funduszy zapasowych, rezerwowych (w tym również w celu 
umorzenia udziałów), rozwojowych oraz funduszy z przeznaczeniem na świadczenia dodatkowe dla 
pracowników Spółki. Wspólnicy mogą tworzyć również inne fundusze z czystego zysku Spółki. 

§16. Umorzenie udziałów 

1. Udziały mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Wspólników. 
3. Spółka jest uprawniona do nabywania własnych udziałów w celu ich umorzenia. 

§ 17. Rozwiązanie Spółki 

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Wspólników oraz z innych przyczyn 
przewidzianych przez prawo. 

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z 
dodatkiem „w likwidacji". Likwidator zostanie ustanowiony w drodze uchwały Wspólników. 

§18. Powołanie Zarządu Spółki 

Pierwszy Zarząd Spółki składa się z następujących członków powołanych na czas nieoznaczony: 
1) Richard Zuidema (Prezes Zarządu), 
2) Dariusz Arkuszyński (członek Zarządu)." 
 














































