Zasady punktacji
KOLOKWIUM PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
w dniu 20 listopada 2020r.
…………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko aplikanta nr AP/
Ocena cząstkowa w skali:
2 niedostateczna 0 pkt. do 19 pkt.
3 dostateczna 20 -23 pkt
4 dobry 24 -27 pkt
5 bardzo dobry 28 -30 pkt

UZASADNIENIE OCENY CZĄSTKOWEJ

Zagadnienie prawne

Podstawa prawna

Punkty
maksymalnie
do
osiągniecia

3
3

Forma umowy akt notarialny

art. 106ksh

Należy sporządzić Umowę spółki komandytowej

art. 102ksh

Prawidłowe oznaczenie strony VERS sp. z o.o. w restrukturyzacji, poprzez
zamieszczenie dodatku „w restrukturyzacji”

Art. 66 ust. 2 Pr.
Rest.

1

Prawidłowe wskazanie osób reprezentujących POK sp. z o.o.

Art. 210 ksh

3

Prawidłowe wskazanie tylko Adama Mol członka zarządu - jako osoby
reprezentującej VERS sp. z o.o. w restrukturyzacji

Art. 66 ust. 1 pr rest.
Art. 67 ust. 1 pr.rest.
Art. 39 ust. 1 pr.
rest.

3

Firma Firma spółki komandytowej powinna zawierać firmę komplementariusza
tj. POK sp. z o.o. oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa".

art. 104 KSH

1

Siedziba

art. 105pkt 1 ksh

1

Przedmiot działalności

art. 105pkt 2 ksh

1

oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;

art. 105pkt 4 ksh

3

Aplikant powinien zdecydować o wniesieniu wkładu przez Jana Kwaka w
postaci 1) Zobowiązania do wykonywania pracy i określić jego wartość 2) Oraz
10 udziałów jakie posiada w VERS sp. z o.o. w restrukturyzacji, albowiem
wyłączone jest wniesienie tytułem wkładu udziałów w POK spółce z o.o. , która
ma być komplementariuszem

Art. 107 § 3 ksh

2

suma komandytowa Jana Kwaka ? nie może być wyższa od 5000 zł
suma komandytowa VERS sp. z o.o. w restrukturyzacji nie może być wyższa
od 1000 zł
uregulowanie w umowie zasad reprezentacji spółki
komandytowej

art. 111 i 112 § 1
KSH
art. 111 i 112 § 1
KSH
art. 117, 118
KSH

1
3
1

Ponieważ przystąpienie do Spółki komandytowej przekracza czynności
zwykłego zarządu, to należy powołać zgodę nadzorcy sądowego Jana Nowaka
na zawarcie umowy spółki komandytowej,

art. 39 ust. 1 PR

1

Należy w umowie powołać uchwałę Zgromadzenia Wspólników POK spółki z
o.o. na wniesienie nieruchomości w formie wkładu nieruchomości

art. 228 pkt. 4 i art.
230 KSH

1

Należy w umowie powołać uchwałę o powołaniu
pełnomocnika do reprezentacji spółki POK spółka z
o.o.

Art. 210 ksh

1

art. 123 § 3 KSH
oraz art. 51 § 3
KSH w zw. z art.
89 KSH

1

Należy w umowie wyłączyć VERS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w restrukturyzacji od udziału w
stratach spółki komandytowej

Podpisy:

LICZBA PUNKTÓW
1. ………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………..

Punkty
przyznane

……………………

