Załącznik nr II
Certification

Poświadczenie

For the following articles of association of the

W odniesieniu do poniższej umowy spółki

company with legal name

dotyczącej spółki o nazwie prawnej

TSCNET Services GmbH with legal seat in

TSCNET Services GmbH z siedzibą w

Munich

Monachium

is hereby certified pursuant to section 54 para. 1

niniejszym zaświadcza się zgodnie z Działem 54

GmbHG that the changed provisions conform to

ust.

the

directors

ograniczoną odpowiedzialnością, że zmienione

regarding the change of the articles of association

postanowienia są zgodne z uchwałą członków

dated 12th June 2018 and the unchanged

zarządu w sprawie zmiany umowy spółki z dnia

provisions of the wording of the articles of

12 czerwca 2018 r. oraz z niezmienionymi

association

postanowieniami brzmienia umowy spółki, które

resolution

of

the

which

managing

were

submitted

to

the

commercial register at last.

1

zostały

niemieckiej

jako

Ustawy

ostatnio

o

złożone

spółkach

w

z

rejestrze

handlowym.

Munich this 14th August 2018

Monachium, 14 sierpnia 2018 r.

Dr. Martin T. Schwab

Dr. Martin T. Schwab

Notary

Notariusz

Articles

Umowa Spółki

§1

§1

Corporate Name, Domicile

Firma, siedziba
(1) Firma Spółki brzmi:

(1) The corporate name of the Company is
TSCNET Services GmbH.

TSCNET Services GmbH.
(2) Siedziba Spółki znajduje się w

(2) The Company has its domicile in
Munich.

Monachium.
§2

§2

Object of the Company

Przedmiot działalności Spółki

(1) Object of the Company is the provision of

(1) Przedmiotem

działalności

Spółki

jest

technical support services in the field of

świadczenie usług wsparcia technicznego w

electricity

zakresie

calculation

transmission
and

system

capacity

security

calculation

obliczania

elektrycznej,

and

monitorowanie

analysis,

electronic

data

processing and data storage, to support

i

zdolności systemów przesyłowych energii

including, but not limited to, data monitoring
data

bezpieczeństwa

elektroniczne

w

tym
i

między
analiza

przetwarzanie

innymi
danych,
i

transmission system operators in their

przechowywanie danych, w celu wspierania

system operation. In addition, the Company

operatorów systemów przesyłowych w ich

provides administrative support services

eksploatacji.

including, but not limited to, organisational

usługi

services (e.g. meeting preparation and post-

obejmujące m.in. usługi organizacyjne (np.

processing)

management

przygotowywanie i obsługa spotkań) oraz

services in relation to a cooperation active in

usługi zarządzania projektami w związku z

the field of sys tern security between inter

prowadzoną

alia its shareholders'.

bezpieczeństwa systemów pomiędzy m.in.

and

project

Ponadto

Spółka

wsparcia

świadczy

administracyjnego

współpracą

w

zakresie

jej wspólnikami.
(2) The Company may do all business in

(2) Spółka może prowadzić wszelkie sprawy
związane

connection with the aforesaid object.

z

wyżej

wymienionym

przedmiotem działalności.
(3) Activities subject to an official permit, legal

(3) Działalność

wymagająca
doradztwo

zezwolenia

and tax advice are not object of the

urzędowego,

prawne

i

Company.

podatkowe nie są przedmiotem działalności
Spółki.
§3

§3

Duration, Financial Year

Czas trwania, rok obrotowy

(1) The Company is set up for an indefinite
period of time.

(2) Spółka

została

utworzona

na

czas

nieograniczony.

(3) The financial year of the Company is the
calendar year.

(4) Rokiem

obrotowym

Spółki

jest

rok

kalendarzowy.
§4

§4

Share Capital, Shares

Kapitał zakładowy, udziały

(1) The share capital of the Company amounts

(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi

to

37 500 EUR

€ 37,500

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset

(in words: Euro thirty-seven thousand five

euro).

hundred).
(2) The share capital is subscribed as follows:

(2) Kapitał zakładowy jest subskrybowany w
następujący sposób:

Shareholder
Wspólnik

/ Seat / Wspólnik

subscribed share € amount to be Current no.
in /
/
subskrybowany paid
Obecny
immediately in € / numer
udział EUR
kwota
do
natychmiastowej
zapłaty w EUR

50Hertz Transmission Berlin, Germany
Niemcy
GmbH
Amprion GmbH

/ 2.500

1

Dortmund, Germany / 2.500
Niemcy

2.500

2

2.500

2.500

3

Czech 2.500

2.500

4

2.500

5

/ 2.500

2.500

6

2.500

2.500

7

Arnhem, Netherlands 2.500

2.500

8

2.500

9

Austrian Power Grid Vienna, Austria /
AG
Wiedeń, Austria
Prague,

CEPS, a.s.

2.500

Republic /
Praga,

Republika

Czeska
Eles, d.o.o., sistemki Ljubljana, Slovenia / 2.500
opera- ter prenosnega Słowenia
elektroenergetskega
omrezja
Croatian Transmission Zagreb, Croatia
System Operator Ltd. Chorwacja
Laufenburg,
Switzerland /
Swissgrid AG

Szwajcaria
/

TenneT TSO B.V.

Holandia
Bayreuth, Germany / 2.500

TenneT TSO GmbH

Niemcy
Stuttgart, Germany / 2.500
Niemcy

2.500

10

TransnetBW GmbH

Fredericia, Denmark / 2.500

2.500

11

2.500

12

2.500

13

2.500

14

2.500

15

Energinet.dk
MAVIR

Dania
Hungarian Budapest, Hungary / 2.500

Independent

Węgry

Transmission Operator
Company Ltd.
Konstancin- Jeziorna, 2.500
Poland /
PSE S.A.

Polska

Slovenskä elektrizacna Bratislava, Slovakia / 2.500
prenosovä süstava, a. Słowacja
s.
Bukarest, Romania / 2.500
Transelectrica S.A.

Rumunia
37.500

37.500

Sum / Suma

(3) The contributions have to be paid in cash.

(3) Wkłady muszą być wpłacone w gotówce.

Each contribution is due immediately in full

Każdy wkład jest wymagalny bezzwłocznie

amount.

w pełnej wysokości.

(4) [intentionally not used]

(5) [celowo nie zastosowano]

§5
Managing Directors
(1) The managing directors are appointed and

§5
Członkowie zarządu
(1) Członkowie zarządu są powoływani

dismissed by the shareholders' meeting.

odwoływani

The shareholders' meeting also determines

wspólników.

the number of managing directors and their

określa również liczbę członków zarządu

term of office. Each managing director may

oraz ich kadencję. Każdy członek zarządu

resign

może zrezygnować z pełnionej funkcji na

by

written

declaration

to

the

przez

i

zgromadzenie

Zgromadzenie

supervisory board with three months' notice

podstawie

pisemnego

to the end of a month.

złożonego

radzie

zachowaniem

wspólników

oświadczenia
nadzorczej

trzymiesięcznego

z

okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca.
(2) The rights and duties of the managing

(2) Prawa

i

obowiązki

członków

zarządu

employment

wynikają z umowy o pracę oraz dyspozycji

contract and the instructions given by the

przekazywanych przez radę nadzorczą i

supervisory board and the shareholders'

zgromadzenie

meeting. Shareholder's meeting instructions

zgromadzenia

prevail over supervisory board instructions.

pierwszeństwo przed dyspozycjami rady

directors

arise

from

the

wspólników.

Dyspozycje

wspólników

mają

nadzorczej.
(3) Zgromadzenie

wspólników

of procedure for the management in which -

regulamin

w

in addition to the consent catalogue within

określeniem zgód w ramach niniejszej

these Articles- inter alia the transactions

Umowy Spółki, ustala się między innymi

which require consent are fixed.

transakcje wymagające zgody.

(3) The shareholders' meeting adopts the rules

zarządu,

uchwala

którym,

poza

§6

§6

Power of Representation

Prawo do reprezentacji

(1) The Company has one or several managing

(1) Spółka ma jednego lub kilku członków

directors.

zarządu.

(2) If only one managing director is appointed,

(2) W przypadku powołania tylko jednego

he represents the Company alone. If several

członka zarządu, reprezentuje on Spółkę

managing directors are appointed, either

samodzielnie. W przypadku powołania kilku

two managing directors or one managing

członków zarządu, Spółkę reprezentuje

director jointly with a holder of commercial

dwóch członków zarządu albo jeden członek

power of attorney ("Prokurist") represent the

zarządu z prokurentem („Prokurist”).

Company.
(3) The shareholders' meeting may assign

(3) Zgromadzenie wspólników może przyznać

individual power of representation to one,

indywidualne

several or all of the managing directors. The

jednemu, kilku lub wszystkim członkom

shareholders' meeting may also release

zarządu. Zgromadzenie wspólników może

single managing directors generally or for an

również zwolnić pojedynczych członków

individual case from the restrictions of Sec.

zarządu

181 of the German Civil Code, so that they

przypadkach z ograniczeń określonych w

are authorized to act on behalf of the

Dziale

Company

with

cywilnego, tak aby byli oni upoważnieni do

themselves in person or with themselves as

działania w imieniu Spółki w transakcjach

representatives of a third party.

prawnych zawieranych z nimi samymi

in

legal

transactions

prawo

ogółem

181

osobiście

lub

do

lub

w

reprezentacji

pojedynczych

niemieckiego

z

nimi

Kodeksu

samymi

jako

przedstawicielami osoby trzeciej.
(4) Paras. (1) to (3) also apply to Iiquidators

(5) Ust. (1) do (3) stosuje się również do
likwidatorów („Liquidatoren”).

("Liquidatoren"').
§7

§7

Supervisory Board

Rada Nadzorcza

(1) The shareholders' meeting may establish a
supervisory

board

by

shareholders'

resolution in which the number of the
members is also to be stated, at least five.
(2) In such an event the appointment of the
members

is

also

carried

out

by

(1) Zgromadzenie wspólników może powołać
uchwałą wspólników radę nadzorczą, w
której

należy

również

określić

liczbę

członków, nie mniejszą niż pięć osób.
(2) W takim przypadku powołanie członków
następuje

również

w

drodze

uchwały

shareholders' resolution. In the appointing

wspólników. Kadencję członków określa się

shareholders' resolution their respective

w powołującej tych członków uchwale

terms of office is to be fixed. A staggered
term of office is permitted.

wspólników. Dopuszcza się różne długości
kadencji.

be

(3) Członkowie rady nadzorczej mogą zostać w

removed from their office by shareholders'

każdej chwili odwołani z pełnionej funkcji

resolution at any time. Each supervisory

uchwałą wspólników. Każdy członek rady

board member may resign by written

nadzorczej może złożyć rezygnację w

(3) Supervisory

board

members

may

declaration towards the management with
three months' notice.

formie

pisemnego

oświadczenia

skierowanego do zarządu z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

(4) The supervisory board supervises the

(4) Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad

management. Transactions which require

zarządem. Transakcje wymagające zgody

the supervisory board's consent are stated

rady nadzorczej określa regulamin zarządu.

in

the

rules

of

procedure

for

the

management.
(5) The

by

(5) Rada nadzorcza podejmuje decyzje w

resolution. It is quorate if at least four fifths

supervisory

board

resolves

formie uchwały. Kworum oznacza, że w

(80%) of the members participate in voting

głosowaniu dotyczącym uchwały bierze

for the resolution. Resolutions are passed

udział co najmniej cztery piąte (80%)

with a majority of four fifths of the votes cast.

członków. Uchwały zapadają większością
czterech piątych oddanych głosów.

(6) Sec. 52 para. 1 of the German Limited

(6) Dział 52 ust. 1 niemieckiej Ustawy o

Liability Companies Act is applicable to the

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

extent these Articles or the rules of

ma zastosowanie w zakresie, w jakim

procedure of the supervisory board as

niniejsza Umowa Spółki lub regulamin rady

passed by the shareholders' meeting do not
provide otherwise.

nadzorczej uchwalony przez zgromadzenie
wspólników nie stanowią inaczej.

§8

§8

Shareholders' Resolutions

Uchwały wspólników

(1) Resolutions of the shareholders are passed

(1) Uchwały wspólników podejmowane są na

in physical meetings. Outside a physical

zgromadzeniach, na których wspólnicy są

meeting, to the extent mandatory law does

fizycznie obecni. Poza powyższym trybem

not prescribe another form, they can be

podejmowania uchwał, w zakresie, w jakim

passed in writing, including by telefax or

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

verbally,

by

nie przewidują innej formy, uchwały mogą

videoconference or by combination of the

być podejmowane w trybie pisemnym, w tym

aforementioned if every shareholder has

za pośrednictwem telefaksu lub ustnym, np.

agreed to this form of voting and at least four

telefonicznie lub w drodze wideokonferencji

fifths of the shareholders participate in the

lub

voting.

powyższych form, jeżeli każdy wspólnik

e.g.

by

phone

or

przy

wykorzystaniu

kombinacji

wyraził zgodę na taką formę głosowania, a
w głosowaniu uczestniczy co najmniej cztery
piąte wspólników.
(2) As far as neither the statutory law nor these

(2) O ile ani przepisy ustawowe, ani niniejsza

majority,

Umowa Spółki nie wymagają większej

shareholders' resolutions are passed with a

większości, uchwały wspólników zapadają

majority of four fifths of the votes cast. Each

większością czterech piątych oddanych

shareholder has one vote.

głosów. Każdy wspólnik ma jeden głos.

Articles

require

a

larger

(3) As far as no notary's minutes are kept of the

(3) O ile ze zgromadzenia wspólników nie jest

shareholders' meeting, minutes are to be

sporządzany

made of the meeting (to serve as a proof, not

przebiegu zgromadzenia sporządza się

as a prerequisite of validity), in which at least

protokół (jako dowód, a nie jako spełnienie

place

warunku ważności), w którym podaje się co

and

time

of

the meeting,

the

protokół

notarialny,

z

participants and the resolutions of the

najmniej miejsce i czas zgromadzenia,

shareholders shall be stated. The minutes

uczestników

are to be signed by the chairman and the

Protokół

secretary. Also minutes of resolutions

sekretarz. Również z uchwał podjętych poza

passed outside shareholders' meetings shall

zgromadzeniem wspólników sporządza się

be made without undue delay (to serve as a

bez zbędnej zwłoki protokół (na dowód, a nie

proof, not as a prerequisite of validity) in

jako spełnienie warunku ważności), w

which the day, the form of the passing of the

którym podaje się dzień, formę podjęcia

resolution, the contents and the votes cast

uchwały, treść i oddane głosy. Kopię

shall be stated. A copy of the minutes shall

protokołu przesyła się każdemu wspólnikowi

be sent to every shareholder without undue

bez zbędnej zwłoki.

oraz

uchwały

podpisuje

wspólników.

przewodniczący

i

delay.
(4) In particular, the following matters are
subject to shareholders' discussion and

(4) W szczególności, następujące sprawy są
przedmiotem rozmów i decyzji wspólników:

decision:
by

(a) Zmiana niniejszej Umowy Spółki w

unanimous resolution of all shareholders,

drodze jednomyślnej uchwały podjętej

unless explicitly provided otherwise in

przez wszystkich wspólników, o ile

these Articles;

niniejsza Umowa Spółki wyraźnie nie

(a) Amendment

of

these

Articles

stanowi inaczej;
(b) Approval ("Feststellung"') of the annual
accounts ("Jahresabschluss”');

(b) Zatwierdzenie („Feststellung”) rocznego
sprawozdania

finansowego

(„Jahresabschluss”);
(c) Appropriation of profits

(c) Przeznaczenie zysków

(d) Discharge of the managing directors and

(d) Udzielenie

absolutorium

członkom

zarządu i rady nadzorczej;

supervisory board members;
(e) Adoption of and amendments to the

(e) Przyjęcie

Rocznego

Budżetu

i

Annual Budget (Annual Budget shall

wprowadzanie w nim zmian (Roczny

mean the budget of the Company for a

Budżet oznacza budżet Spółki na rok

financial year to be prepared yearly for

obrotowy przygotowywany corocznie na

the respective following financial year)

kolejny rok obrotowy) oraz przyjęcie

and the Annual Activity Plan (Annual

Rocznego

Activity Plan shall mean the planning of

wprowadzanie w nim zmian (Roczny

activities and business strategy of the

Plan Działalności oznacza planowanie

Company for a financial year to be

działań i strategii biznesowej Spółki na

prepared

rok obrotowy przygotowywany corocznie

following

yearly

for

financial

the

respective

year

and

corresponding to the Annual Budget);
(f) Definition and adoption of strategy and
business policy of the Company;

Planu

Działalności

i

na kolejny rok obrotowy i odpowiadający
Rocznemu Budżetowi);
(f) Określanie i przyjmowanie strategii oraz
polityki biznesowej Spółki;

(g) Definition and decision on strategic

(g) Definiowanie i podejmowanie decyzji o
współpracy strategicznej;

cooperations;
(h) Transfer of existing or conclusion of new

(h) Przeniesienie istniejących lub zawarcie

contracts with one or more but not all

nowych umów z co najmniej jednym

shareholders as well as amendment or

wspólnikiem, ale nie ze wszystkimi

termination of contracts with one or more

wspólnikami, jak również zmiana lub

but not all shareholders;

rozwiązanie umów z co najmniej jednym
wspólnikiem, ale nie ze wszystkimi
wspólnikami;

(i) Conclusion or amendment of contracts

(i) Zawieranie

zmiana

lub

on the provision of services towards non-

świadczenie

shareholders;

niebędących wspólnikami;

(j) Granting of commercial ("Prokura") and
power

of

attorney

general

(j) Udzielanie

usług

na

prokury

umów
rzecz

osób

(„Prokura”)

pełnomocnictwa

o

i

ogólnego

(„Generalhandlungsvollmacht”)

("Generalhandlungsvollmacht")
(k) All matters beyond the ordinary course of
business, in particular, but not limited to:

(k) Wszystkie sprawy wykraczające poza
tok

zwykłej

działalności,

w

szczególności, między innymi:


Sale and/or transfer of the



lub

przeniesienie

business in whole or in parts by

działalności w całości lub w

unanimous

części na mocy jednomyślnej

resolution

of

all

uchwały wszystkich wspólników;

shareholders;


Sprzedaż

Formation,

acquisition,

sale,



Tworzenie,

nabywanie,

disposal of other businesses or

sprzedaż,

parts of businesses as well as

działalności lub ich części, jak

shareholdings

również udziałów lub akcji w

in

other

innych

innych spółkach.

companies.
(l) All measures to which shareholders

zbycie

(l) Wszystkie

działania,

do

których

reserved their right of consent by

wspólnicy zastrzegli sobie prawo do

resolution.

wyrażenia zgody w drodze uchwały.
§9

§9

Shareholders' Meetings
(1) Shareholders' meetings are convened by

Zgromadzenie wspólników.
(1) Zgromadzenia wspólników zwoływane są

the managing directors. Every managing

przez członków zarządu. Do zwołania

director is entitled alone to convene the

zgromadzenia

meeting. Every shareholder can demand the

członek

convening of a shareholders' meeting

wspólnik

stating the purpose and the reasons for the

zgromadzenia wspólników z podaniem celu

convening of the meeting.

i przyczyn zwołania zgromadzenia.

uprawniony

zarządu
może

jest

każdy

samodzielnie.

Każdy

żądać

zwołania

(2) The convening is made by registered letter
and

in

addition

by

e-mail

to

every

(2) Zgromadzenie
poleconym

zwoływane
oraz

jest

listem

dodatkowo

pocztą

shareholder with a two weeks' notice. The

elektroniczną, na adres każdego wspólnika

notice period starts with the day after mailing

z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Okres

of the registered letter. The day of the

powiadomienia rozpoczyna się od dnia

meeting is not counted in the calculation of

następującego

the period.

poleconego. Dzień zgromadzenia nie jest

po

wysłaniu

listu

wliczany do obliczania tego okresu.
(3) A shareholders' meeting is only quorate

(3) Na zgromadzeniu wspólników jest obecne

("beschlussfähig") if at least four fifthsof the

kworum („beschlussfähig”) wyłącznie wtedy,

shareholders are represented. If less than

gdy reprezentowanych jest co najmniej

four

cztery

fifthsare

piąte

wspólników.

Jeżeli

a

new

the

same

reprezentowanych jest mniej niż cztery piąte

agenda shall be convened without delay

wspólników, bezzwłocznie zwołuje się nowe

under the terms set forth in para. 2 above.

zgromadzenie wspólników z tym samym

The latter is quorate without regard to the

porządkiem obrad na zasadach określonych

number of the represented shareholders if

w ust. 2 powyżej. W przypadku nowego

this had been pointed out in the convention.

zgromadzenia uznaje się, że zebrało się

shareholders'

represented,
meeting

with

kworum

bez

względu

na

liczbę

reprezentowanych wspólników, jeśli zostało
to zaznaczone w konwencji.
(4) Shareholders' meetings take place at the

(4) Zgromadzenia wspólników odbywają się w

registered office of the Company or, upon

siedzibie Spółki lub, za zgodą wszystkich

approval by all shareholders, at any other

wspólników, w innym miejscu z fizyczną

place as physical meetings. The assembly

obecnością

wspólników.

votes on a chairman and a secretary with the

większością

oddanych

majority of the votes cast. The chairman

przewodniczącego

directs the meeting.

Przewodniczący prowadzi zgromadzenie.

(5) If

all

shareholders

are

present

or

Zgromadzenie
głosów

i

wybiera

sekretarza.

(5) Jeżeli wszyscy wspólnicy są obecni lub

represented and agree on the decision

reprezentowani

making, resolutions may be passed even if

podejmowanie decyzji, uchwały mogą być

statutory provisions or those of these

podejmowane nawet wówczas, gdy nie są

Articles

spełnione

for

the

convening

and

the

announcement of a meeting are not met.

i

zgadzają

wymogi

się

ustawowe

na

lub

postanowienia niniejszej Umowy Spółki
dotyczące

zwoływania

i

ogłaszania

zgromadzenia.
§ 10

§ 10

Assignment of Shares, Right of First Refusal

Cesja udziałów, prawo pierwszeństwa

(1) The alienation of shares or parts of shares is

(1) Zbycie udziałów lub ich części wymaga

subject to the consent of the shareholders'

zgody

meeting with the majority as stipulated in § 8

wyrażonej większością głosów określoną w

para. 2 unless the potential assignee or the

§ 8 ust. 2, chyba że potencjalny cesjonariusz

person

shareholders'

lub osoba wskazana przez wspólników

according to § 10 para 6 is not a

zgodnie z § 10 ust. 6 nie jest operatorem

transmission system operator in which

systemu

events a unanimous consenting resolution

przypadku wymagana jest jednomyślna

of all shareholders is required

uchwała

named

by

the

zgromadzenia

przesyłowego,
wszystkich

wspólników,

w

którym

wspólników

to
z

wyrażeniem zgody
(2) Para. 1 also applies to other dispositions of

(2) Ust. 1 ma również zastosowanie do innego

shares (including, but not limited to, a pledge

dysponowania udziałami (w tym, między

of shares or a usufruct ("Nießbrauch") on the

innymi,

shares) as well as to agreements for trusts,

użytkowania („Nießbrauch”) udziałów), jak

sub-participation or similar.

również

zastawu
do

na
umów

udziałach

lub

powierniczych,

subpartycypacji lub podobnych.
(3) Before assigning a share, the share must be

(3) Przed przeniesieniem udziału należy go

offered to the other shareholders for

zaoferować pozostałym

acquisition in equal parts at the book value

nabycia w równych częściach po wartości

of the share (as defined in § 13 para. 2 of

księgowej udziału (zgodnie z § 13 ust. 2

these Articles).The period for acceptance

niniejszej Umowy Spółki), z zachowaniem

shall be one month's notice, beginning with

miesięcznego okresu na przyjęcie oferty,

postal dispatch of the offer.

licząc od dnia jej wysłania pocztą.

(4) A holder of a right of first refusal may

(4) Posiadacz

wspólnikom do

pierwszeństwa

prawa

może

exercise its right ("Vorerwerbsrecht"') only

wykonać swoje prawo („Vorerwerbsrecht”)

with regard to the whole portion of the share

wyłącznie w odniesieniu do całej części

to which it is entitled according to para.3 s.l.

udziału, do której jest uprawniony zgodnie z

The

ust. 3 s.1. Oferowany udział podlega

offered

share

is

to

be

divided

accordingly. The holder of the right of first

odpowiedniemu

podziałowi.

refusal who exercises its right of first refusal

prawa pierwszeństwa, który wykona swoje

first is entitled to any possible non-divisible

prawo pierwszeństwa w pierwszej kolejności

odd-lots of the offered share.

jest

uprawniony

niepodzielnych

do

Posiadacz

ewentualnych

niepełnych

pakietów

oferowanego udziału.
(5) If all holders of a right of first refusal exercise

(5) Jeżeli

wszyscy

posiadacze

wykonają

swoje

prawa

their right of first refusal in time, the

pierwszeństwa

prawo

shareholders are obliged to grant their

pierwszeństwa w terminie, wspólnicy są

consent according to para.l.

zobowiązani do udzielenia swojej zgody
zgodnie z ust. 1.

(6) If not all holders of a right of first refusal
exercise their right of first refusal in time, the

(6) Jeżeli

nie

wszyscy posiadacze

prawa

pierwszeństwa wykonają je w terminie,

shareholders can take the resolution that the

wspólnicy

share is to be assigned at book value(as

przeniesieniu

defined in § 13 para. 2 of these Articlesjto

księgowej (zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej

the Company respecting the terms of Sec.

Umowy Spółki) na Spółkę na warunkach

33 paras 1 and 2 German Limited Liability

określonych w Dziale 33 ust. 1 i 2

Companies Act, the redemption of the share

niemieckiej

or that the share is to be assigned to a

ograniczoną

person

shareholders.

umorzeniu udziału lub przeniesieniu udziału

Otherwise the shareholders are obliged to

na osobę wskazaną przez wspólników. W

grant their consent to the assignment to the

przeciwnym razie wspólnicy są zobowiązani

assignee

important

do udzielenia zgody na przeniesienie na

conflicting reasons in the person of the

rzecz cesjonariusza, chyba że istnieje

assignee. An important conflicting reason is

istotny

in particular assumed where the assignee is

cesjonariusza. Istotny konflikt występuje w

not a transmission system operator.

szczególności

named

by

unless

the

there

are

mogą

podjąć

udziału

uchwałę

według

Ustawy

o

o

wartości

spółkach

z

odpowiedzialnością,

konflikt

dotyczący
w

osoby

przypadku,

gdy

cesjonariusz nie jest operatorem systemu
przesyłowego.
(7) The right of first refusal pursuant to para. 3
also applies in the cases under para. 2.

(7) Prawo pierwszeństwa zgodnie z ust. 3 ma
również

zastosowanie

w

przypadkach

określonych w ust. 2.
§ 11

§ 11

Redemption of Shares

Umorzenie udziałów

(1) The shareholders' meeting may resolve on

(1) Zgromadzenie wspólników może podjąć

the redemption ("Einziehung") of a share

uchwałę o umorzeniu („Einziehung”) udziału

without

shareholder

bez zgody zainteresowanego wspólnika,

concerned, if bankruptcy proceedings or any

jeżeli właściwy organ wszczął postępowanie

comparable proceedings in its country of

upadłościowe

lub

inne

origin

postępowanie

w

kraju

consent

are

of

the

opened

("Eröffnung

porównywalne
pochodzenia

Insolvenzverfah- ren")on the estate of the

(„Eröffnung

shareholder concerned by the competent

stosunku do majątku zainteresowanego

authority,

wspólnika,

the

opening

of

insolvency

Insolvenzverfahodmówił

ren”)

w

wszczęcia

proceedings is refused due to lack of assets

postępowania upadłościowego z powodu

("mangels

braku majątku („mangels Masse”) lub nie

Masse")or

the

execution

("Zwangsvollstreckung") levied on its share

zaniechano

is not lifted within a month after this measure

(„Zwangsvollstreckung”) z jego udział w

had been taken.

ciągu miesiąca od podjęcia tego środka.

(2) Redemption is also permitted, if there is

egzekucji

(2) Umorzenie jest również dozwolone, jeżeli

good cause in the person of the shareholder

istnieje

uzasadniony

powód

dotyczący

in question. Furthermore, redemption is

danego wspólnika. Ponadto umorzenie jest

permitted if a shareholder is no longer a

dozwolone, jeżeli wspólnik nie jest już

transmission system operator or if the

operatorem systemu przesyłowego lub jeżeli

shares are transferred by operation of law to

udziały są przenoszone z mocy prawa na

an entity that is not a transmission system

podmiot niebędący operatorem systemu

operator.

przesyłowego.

(3) The resolution for redemption requires a

(3) Uchwała o umorzeniu wymaga większości

majority of four fifths of the cast votes

czterech

represented at the shareholders' meeting.

reprezentowanych

The shareholder concerned does not have a

wspólników. Zainteresowany wspólnik nie

right to vote.

ma prawa głosu.

(4) Instead of redemption the shareholders'

piątych

(4) Zamiast

oddanych
na

umorzenia

głosów

zgromadzeniu

zgromadzenie

meeting can decide with the same majority

wspólników może taką samą większością

that the share is to be assigned completely

głosów zadecydować o całkowitym lub

or partly to the Company respecting the

częściowym

terms of Sec. 33 paras 1 and 2 German

Spółkę na warunkach określonych w Dziale

Limited Liability Companies Act or to one or

33 ust. 1 i 2 niemieckiej Ustawy o spółkach

several persons named by the Company.

z ograniczoną odpowiedzialnością lub na

The Company must not hold more than 50%

rzecz jednej lub kilku osób wskazanych

of its own shares.

przez Spółkę. Spółka nie może posiadać

przeniesieniu

udziału

na

więcej niż 50% udziałów własnych.
(5) The amount of the compensation and its

(5) Wysokość rekompensaty i jej wypłata są

payment are determined pursuant to§ 13 of

ustalane zgodnie z § 13 niniejszej Umowy

these Articles.

Spółki.
§ 12

§ 12

Notice of Termination

Wypowiedzenie
its

(1) Każdy wspólnik może wypowiedzieć swój

participation in the Company (ordinary

udział w Spółce (wypowiedzenie zwykłe) z

termination) with a notice period of six

zachowaniem sześciomiesięcznego okresu

months to the end of a financial year, at the

wypowiedzenia na koniec roku obrotowego,

earliest on

najwcześniej w dniu 31.12.2017 r.

(1) Every

shareholder

may

terminate

31.12.2017.
cause

Wypowiedzenie z ważnej przyczyny („Kündigung

("Kündigung aus wichtigem Grund”) is permitted

aus wichtigem Grund”) jest jednak dopuszczalne

at any time.

w każdej chwili.

(2) Notice of termination is carried out by

(2) Wypowiedzenie dokonywane jest listem

registered letter. It must be addressed to the

poleconym. Powinno być ono skierowane do

Company

shareholders.

Spółki oraz do wszystkich wspólników. O

Timeliness of the notice of termination is

terminowości wypowiedzenia decyduje data

determined by receipt by the Company.

jego otrzymania przez Spółkę.

However

the

termination

and

to

for

all

good

(3) The notice of termination does not bring
about dissolution of the Company but only
the

("Ausscheiden”)

withdrawal

of

the

(3) Wypowiedzenie nie powoduje rozwiązania
Spółki,

a

jedynie

wycofanie

(„Ausscheiden”)

się

wypowiadającego

wspólnika.

terminating shareholder.
(4) The withdrawing shareholder is obliged to

(4) Wycofujący się wspólnik jest zobowiązany

assign its share, subject to the choice of the

do

remaining shareholders, to all shareholders

zastrzeżeniem

in part or to a third party to be nominated or

wspólników, na wszystkich wspólników w

to the Company itself in accordance with the

części lub na osobę trzecią, która zostanie

provisions of Sect. 33 German Limited

wskazana lub na samą Spółkę zgodnie z

Liability Companies Act or to tolerate the

postanowieniami

redemption

Ustawy

of

the

share.

As

to

the

przeniesienia

swojego

udziału,

wyboru

o

pozostałych

Działu

33

spółkach

z

niemieckiej

z

ograniczoną

redemption the provisions of these Articles

odpowiedzialnością

apply. If until expiry of the notice period no

umorzenia

one

withdrawing

zastosowanie mają postanowienia niniejszej

shareholder to whom it must assign its

Umowy Spółki. Jeżeli do upływu terminu

share, or the resolution on the redemption of

wypowiedzenia

the share is not passed, the Company is

wycofującemu się wspólnikowi osoba, na

dissolved and enters into liquidation.

którą ma on przenieść swój udział, albo nie

is

named

to

the

lub

udziału.

nie

do
Do

uznania
umorzenia

zostanie

wskazany

zostanie podjęta uchwała o umorzeniu
udziału,

Spółka

ulega

rozwiązaniu

i

przechodzi w stan likwidacji.
(5) The withdrawing shareholder will receive a
compensation.
compensation

The
and

się

wspólnik

otrzyma

of

the

rekompensatę. Wysokość rekompensaty i

payment

are

jej wypłatę określa niniejsza Umowa Spółki.

amount
its

(5) Wycofujący

determined by these Articles.
§ 13

§ 13

Compensation

Rekompensata

(1) If a shareholder leaves the Company for

(1) W przypadku odejścia wspólnika ze Spółki z

whatever

reason,

it

receives

a

jakiegokolwiek

powodu,

otrzymuje

on

rekompensatę.

compensation.
(2) The compensation amounts to the book

(2) Rekompensata

jest

wartości

Wartość

księgową

value of the share. The book value of the

księgowej

share is determined on the basis of the

udziału ustala się na podstawie pozycji

equity position of the Company (as defined

kapitału

in Sec. 266 para. 3 lit (A) German

definicją zawartą w Dziale 266 ust. 3 lit. (A)

Commercial Code) as displayed in the last

niemieckiego

established

accounts

zgodnie z ostatnim sporządzonym rocznym

("festgestellter Jahres abschluss”') of the

sprawozdaniem finansowym („festgestellter

annual

financial

udziału.

równa

własnego

Spółki

Kodeksu

(zgodnie

z

handlowego)

Company. This amount is multiplied by the

Jahres abschluss”) Spółki. Kwota ta jest

nominal value of the concerned share

mnożona przez wartość nominalną danego

divided by the whole subscribed capital of

udziału

the Company. If, during the period between

subskrybowany Spółki. Jeżeli w okresie

the date of the financial accounts and the

między datą sprawozdania finansowego a

date of the exit of the shareholder, profits

datą

were

concerned

wspólnikowi wypłacono zyski, należy je

shareholder these shall be subtracted. If the

potrącić. Jeżeli dzień odejścia wspólnika ze

date

Spółki przypada na koniec roku obrotowego,

distributed

of

the

exit

to

the

of

the

shareholder

podzieloną

odejścia

się

przez

cały

wspólnika

wartość

kapitał

danemu

corresponds to the end of a financial year

stosuje

księgową

udziału

the book value of the share (as defined

(określoną powyżej) zgodnie z rocznym

above) according to the established annual

sporządzonym sprawozdaniem finansowym

financial accounts of the Company as at the

Spółki na dzień odejścia. Stosowane roczne

exit date shall apply. The applied annual

sprawozdanie finansowe jest w każdym

financial accounts shall in any case be

przypadku poddawane audytowi.

audited.
(3) If there is a presumption that the book value

(3) Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że wartość

of the assets considerably deviates from the

księgowa aktywów znacznie odbiega od ich

real value of the assets, the real value of the

wartości rzeczywistej, wartość rzeczywista

assets is to be ascertained by a member of

aktywów powinna zostać ustalona przez

an economic or tax advising profession

przedstawiciela

zawodu

named by the chamber of industry and

ekonomicznego

lub

commerce competent for the Company. If

wskazanego

the presumption is confirmed by the result of

handlową

the verification, for the purpose of the

przypuszczenie to zostanie potwierdzone w

calculation

the

wyniku weryfikacji, dla celów obliczenia

concerned positions of the assets shall be

rekompensaty nastąpi odpowiednia korekta

adjusted accordingly with a corresponding

danych pozycji aktywów, co będzie miało

effect on the equity position in the balance

odpowiedni wpływ na pozycję kapitału

sheet and the equity position determined like

własnego w bilansie, a tak ustalona pozycja

this shall be the basis for the calculation of

kapitału własnego będzie podstawą do

the

with

obliczenia rekompensaty zgodnie z ust. 2. W

para.2. To the extent a compensation has

zakresie, w jakim rekompensata została już

already been paid the difference identified

wypłacona, różnica stwierdzona w wyniku

by the verification shall be paid within three

weryfikacji jest wypłacana w ciągu trzech

months of the final determination of the

miesięcy

value of the equity position.

wartości pozycji kapitału własnego.

of

the

compensation

compensation

in

accordance

przez

właściwą

od

izbę
dla

doradcy
podatkowego
przemysłowo-

Spółki.

ostatecznego

Jeżeli

ustalenia

(4) The compensation must be paid within six

(4) Rekompensata musi zostać wypłacona w

months after the shareholder left the

terminie sześciu miesięcy od dnia odejścia

Company.

wspólnika ze Spółki.

§14

§ 14

Challenges to Shareholders'
Resolutions

Wyzwania związane z uchwałami wspólników

Any lawsuit to contest a shareholders' resolution

Powództwo o uchylenie uchwały wspólników

must be instituted at the competent court at the

należy wnieść do sądu właściwego dla siedziby

domicile of the Company within one month

Spółki w terminie jednego miesiąca od dnia

beginning with the day of the adoption of the

podjęcia uchwały.

resolution.
§15

§ 15

Dissolution of the Company
The shareholders' meeting can decide on the

Rozwiązanie Spółki
Zgromadzenie wspólników może zadecydować o

dissolution ("Aufldsung")of the Company with a

rozwiązaniu („Aufldsung”) Spółki większością

majority of four fifths of all available votes.

czterech piątych wszystkich dostępnych głosów.

§16

§ 16

Severability

Rozłączność postanowień

If a provision of these Articles should be or

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej

become invalid or inexecutable, the remaining

Umowy Spółki jest lub stanie się nieważne lub

provisions of these Articles shall stay effective.

niewykonalne,

pozostałe

postanowienia

niniejszej Umowy Spółki pozostają w mocy.
All shareholders have an obligation to replace the

Wszyscy

invalid or inexecutable provision by shareholders'

zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego

resolution with such valid and executable

postanowienia uchwałą wspólników zawierającą

provision, by which the economic purpose

takie ważne i wykonalne postanowienie, dzięki

intended

któremu

with

the

invalid

or

inexecutable

wspólnicy

cel

są

ekonomiczny

zobowiązani

nieważnego

do

lub

provision can be achieved as far as possible in a

niewykonalnego postanowienia może zostać

permitted way.

osiągnięty w najszerszym możliwym zakresie w
sposób dozwolony.

The same applies to possible gaps in these

Powyższe dotyczy również ewentualnych luk w

Articles.

niniejszej Umowie Spółki.
§17

§ 17

Announcements of the Company

Ogłoszenia Spółki

Announcements of the Company are published,

Ogłoszenia

where required by law, in the Federal Gazette

przypadkach

("Bundesanzeiger") .

Federalnym

Spółki

są

wymaganych
Dzienniku

(„Bundesanzeiger”).

publikowane,

w

prawem,

w

Urzędowym

§ 18

§ 18

References

Odniesienia

As far as these Articles do not contain divergent

O ile niniejsza Umowa Spółki nie zawiera

provisions, the provisions of the German Limited

rozbieżnych postanowień, obowiązują przepisy

Liability Companies Act will apply in the

niemieckiej Ustawy o spółkach z ograniczoną

respective current form.

odpowiedzialnością w aktualnie obowiązującym
brzmieniu.

§ 19

§ 19

Expenses of Formation

Koszty utworzenia

The Company is liable for the expenses of the

Spółka

ponosi

koszty

formation ("Grün- dungsaufwand") (notary's fees,

dungsaufwand”)

fees of registration, other fees for legal and tax

rejestracyjne, inne opłaty za doradztwo prawne i

advice) up to the amount of

podatkowe) do kwoty

€ 2.500,00.

2.500,00 EUR.

The English text prevails. The German text

Obowiązuje tekst w języku angielskim. Tekst

serves only as a convenience translation.

w języku niemieckim służy jedynie jako

(opłaty

utworzenia
notarialne,

tłumaczenie na potrzeby odbiorcy.

End of the Articles

Koniec Umowy Spółki

(„Grünopłaty

