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DZIAŁ NIEURZEDOWY 

Ogłoszenie Kuratora Spółki pod firm'l: Towarzyatwo Połowów Dalekomorakid1 "Korab," SpólkR z ogr. odp. st.r. 20 

DZIAL NIEURZ~Dowv~ 

OGŁOSZENIE KURA TORA SPÓŁKI POD FIRMĄ : TOWARZYSTWO POŁOWÓW 
DALEKOMORSKICH "KORAB," SPÓŁKA Z OGR. ODP. 

Kurator Spółki pod firmą: "Towarzystwo 
Połowów Dalekomorskich "KORAB", Spółka z 
ogr. odp." podaje do wiadomości, że uchwałą Nad
z,vyczajnego Zgromadzenia Spólników z dnia 29 
marca 1945 roku Umowa Spółki została zmieniona 
przez nadanie jej następującego brzmienia : 

UMOWA SPÓŁKI 

Towarzystwa Połowów Oalekomorsklcb KORAB Spółka 
z ograniczoną odpowledzlalnośclą 

par. I. :Firma Spółki brzmi : " Towarzystwo 
Połowów Dalekomorskich KORAB, Spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością". Siedzibą Spółki jest m. 
GDYNIA. Spółka może mieć oddziały w kraju 
i zagranicą. 

par. 2. Celem Spółki jest prowadzenie na rachu
nek własny i w charakterze ajenta przedsiębiorstwa 
połowów dalekomorskich, żeglugi morskiej, handlu 
ryba.mi morskimi, przerobu ryb morskich, dostaw 
dla przemysłu rybołówczego, i innych przedsię
biorstw pochodnych lub pokrewnych z połowami 
dalekomorskimi i żeglugą morską oraz branie udziału 
w analogicznych przedsiębiorstwach należących do 
innych osób. 

par. :J . Kapitał zakładowy Spółki wynosi 450.000 
złotych. Kapitał ten jest całkowicie wpłacony 
gotowizną i podzielony na 900 udziałów po zł. 500 
każdy. Udziały są niepodzielne. Kaidy Spólnik 
może mieć większą ilość udziałów. 

,par. 4. Obcokrajowcy nie mogą brać udziału w 
kapitale zakładowym . 

par. 5. Udziałowcami Spółki są niżej wymienione 
osoby, posiadające niiej -wyszczególnione ilo8Ci 
udziałów, a mianowicie : 

Jerzy BYCZKOWSKI 100 udziałów na zł. 50.000 
Antoni CHUDZYŃSKI 120 

" " 
„ 60.000 

Jan CHUDZYŃSKI 120 
" " 

„ 60.000 
Władysław 

CHUDZYŃSKI 158 
" 

,, „ 70.000 
Borvs KIŁACZYCKI 10 ., " " 

5.000 
Feliks KOLLAT :30 

" 
„ 15.000 

Wojciech MAŃKOWSKI 150 
" 

„ 75.000 
Paweł POTOCKI 50 ,, 

" 
„ 25.000 

Władysław POTOCKI 50 ,, 
" 

„ 25.000 
Tadeusz WEJHERT ... 100 ,, ,, „ 50.000 
Hemyk ŻEBROWSKI 12 

" " " 
6.000 

par. 6. W raz-ie śmierci Spólnika podział jego 
udziałów między jego spadkobierców jest, wyłą
czony. Spadkobiercy zmarłego Spólnika mogą wy
konywać swoje prawa w Spółce tylko przez wspólne
go przedstawiciela. 

par. 7. Zbycie i zastawianie udziałów wymaga 
dla swej ważności zezwolenia Spółki udzielanego 
uchwalą Spólników. Sprzedaż udziałów osobie lub 
osobom nie będącym Spólnikami, bez udzielenia 
pozostałym Spólnikom prawa pierwokupu jest bez
skuteczna wobec Spółki i Spólnika, względnie 
Spólników, którzy oświadczyli gotowość wykonania 
prawa pierwokupu. O zamierzonej sprzedaiy na
leży zawiadomić pozostałych Spólników za poś
rednictwem Zarządu Spółki . Prawo pierwokupu 
można wykonać w ciągu jednego miesiąca od daty 
otrzymania tego zawiadomienia przez Zarząd Spółki. 
Zawiadomienie o wykonaniu prawa pierwokupu 
należy przesłać za pośrednictwem Zarządu Spółki. 
W razie wykonania prawa pierwokupu przez dwóch 
lub więcej Spólników zbywane udziały zoRtantt 
między nich podzielone w stosunku do iloAci już. 
posiadanych przez nich udziałów ~półki. 



Ol.ęść II. 

I 

par. 8. Zarząd Spółki składa się z dyrektora 
zarządzającego i jednego lub dwóch dyrektorów. 
Członków Zarządu ustanawiają. Spólnicy uchwalą. 
Większość członków Za.rządu i dyreh-tor zaną,dza
ją,cy winni być obywatelami polskimi. 

par. 9. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do 
składania oświadczeń i podpisywania w imieniu 
Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch człon
ków .. Za.rządu lub jednego członka Za.rządu łącznie z 
prol;.:urentem lub też dwóch_ prokurentów łącznie . 
Korespondencję nie zawierają.cą zobowiąz.ań oraz. 
.indosy . na wekslach i czekach podpisuje jeden 
członek Za.rządu lub prokurent. 

par. 10. Nabywanie, wywanie i obciąż.anie 
hipoteką. statków i nieruchomości Spółki wymagają. 
uchwały Spólników. 

par. I I , Rada Nadzorcza składa. się oonajmn.i€1j z 
f,rzech i nie więcej niż siedmiu członków wybiera.nych 
uchwalą. Spólników z pośród nich lub z poza nich 
na jeden rok. Obcokrajowcy nie mogą hyć człon
kami Rady Nadzorczej . 
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par. 12; W razie śmierci członka Rady N adzor· 
czej lub zrzeczenia· się przez niego mandatu, Ra.da 
Nadzorcza może na jego miejsce i na czas do końca 
jego kadencji dokooptować inną. osobę. 

par. 13. Z po.<f!·ód osób, wybranych na członków 
Rady Nadzorczej ustanawiani są. uchwal~ Spólników 
Przewodniczą,cy Rady Nadzorczej i jeden lub dwóch 
jego zastępców. Uchwały Rady Nadzorczej zapa~ 
dają. · zWY.klą większością. głosów obecnych ; w razie 
równości głosów, głos Przewodniczą.cego przeważa. 

par. 14. Rada Nadzorcza wykonywuje poszcze
gól.ne czynności nadzoru przez delegowanych przez 
nią do ich -wykonywania. swoich członków. Samo
rzutne wykonywanie prawa nadzol'U przez członków 
Rady Nadzorczej , jak również indywidualna. kontrola 
,, pólników, są wyłączone. 

pa,·. 15. Zakaz konkurencji dla członków Za
rządu , ustanowiony a.rt. 204 Kod. Handl., obPjmuje 
równiC\Ż członków Rady Nadzorczej. 

par. 16. Rokiem obrotovrym ~półki jest rok 
ka.lernlarzowy. 


