
SPRAWOZDANIE 
Zarządu z działalności Tigra Trans  Sp. z o.o. 

za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
Nr KRS 0000427278, REGON 146211057 

 
 
1. Informacje ogólne 

 

Tigra Trans Sp. z o.o. 

 

Siedziba:  

ul. Kłobucka 25  

02-699 Warszawa 

 

Numer Statystyczny REGON: 

146211057 

 

Numer Identyfikacji Podatkowej: 

9512358235 

 

Forma Prawna: 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000427278 

 

Struktura własnościowa 

Gobarto S.A. (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda S.A.) jako właściciel  posiada 100 % udziałów w kapitale 

zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników. 

 

Organy Zarządzające 

Na dzień 31.12.2018 Zarząd Spółki pracował w składzie: 

• Michał Miklas - Prezes Zarządu 

• Przemysław Szymura – Wiceprezes Zarządu 

• Piotr Kanclerz – Wiceprezes Zarządu 

 

W omawianym okresie nastąpiły zmiany w składzie osób zarządzających. Na skutek rezygnacji Ireneusza Paluszka 

z pełnienia funkcji prezesa zarządu, z dniem 01.03.2018 r. powołano do składu zarządu Romana Milera i 

powierzono mu pełnienie funkcji prezesa zarządu. Następnie na skutek rezygnacji Romana Milera z pełnienia 

funkcji prezesa zarządu, z dniem 01.09.2018 r. powołano do składu zarządu Michała Miklasa i powierzono mu 

pełnienie funkcji prezesa zarządu. Z dniem 01.09.2018 r. powołano do składu zarządu Przemysława Szymurę oraz 

Piotra Kanclerza i powierzono im funkcję wiceprezesów zarządu. Na dzień 31.12.2018 roku zarząd funkcjonował w 

składzie trzyosobowym. 

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/31/01/2019 z dnia 31.01.2019 r. odwołano Michała 

Miklasa z zarządu Spółki.  

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/31/01/2019 z dnia 31.01.2019 r. powierzono 

Przemysławowi Szymurze, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu Spółki, pełnienie funkcji prezesa zarządu. 

 

2. Struktura właścicielska, wysokość kapitału zakładowego 

Spółka powstała 4 lipca 2012 roku, a jej założycielem było Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, które objęło  

100%  udziałów w kapitale zakładowym.  

Na dzień zawiązania Spółki kapitał wynosił 5.000 zł i dzielił się na 5 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł 

każdy.  

 

 

 

 



3. Działalność Spółki 

Rok 2018 był szóstym pełnym rokiem istnienia Spółki. Spółka została powołana do zarządzania  

(jako komplementariusz) Tigra Trans Sp. z o.o. s.k., która zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem usług 

transportowych. 

 

4. Wynik Finansowy  

Spółka zamknęła rok 2018 stratą bilansową w wysokości 17 107,89 zł. Spółka nie prowadziła działalności 

operacyjnej. Jako komplementariusz spółki komandytowej skupiła się na organizacji i jej rozbudowie.  

 

 

5. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 

W omawianym okresie nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem. 

 

 
 
 
 
Warszawa, dnia 27 maja 2019 r.  
 
 
 
 
Przemysław Szymura – Prezes Zarządu    ________________________ 
 
 
 
 
Piotr Kanclerz – Wiceprezes Zarządu        ________________________ 
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