
  
 

TEKST JEDNOLITY 
STATUTU SPÓŁKI 

„Wrocławski Dom Maklerski" Spółka Akcyjna z siedzib� 
we Wrocławiu 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

Artykuł 1 .....................................................................................................................................  
Postanowienia ogólne................................................................................................................  
1. Spółka prowadzi działalno�� pod firm� „Wrocławski Dom 

Maklerski" Spółka Akcyjna. Spółka mo�e u�ywa� skrótu „WDM S.A." Spółka mo�e 
u�ywa� wyró�niaj�cych spółk� znaków graficznych. --------------------------------------------  

2. Siedziba Spółki znajduje si� we Wrocławiu.-------------------------------------------------------  
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----------------------------------------------------------  
4. Spółka b�dzie prowadziła sw� działalno�� na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza 

jej granicami.--------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Spółka mo�e tworzy� i likwidowa� własne oddziały. --------------------------------------------  

Artykuł 2 .....................................................................................................................................  
Przedmiot działalno�ci Spółki ................................................................................................... 
1. Przedmiotem działalno�ci Spółki jest prowadzenie działalno�ci maklerskiej obejmuj�cej 

wykonywanie czynno�ci polegaj�cych na: ---------------------------------------------------------  
a) Zarz�dzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub wi�ksza liczba 

maklerskich instrumentów finansowych, ------------------------------------------------------  
b) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, 

dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, -------------------------------------------------  
c) Doradztwie   dla  przedsi�biorstw   w   zakresie   struktury  kapitałowej,   strategii 

przedsi�biorstwa lub innych zagadnie� zwi�zanych z tak� struktur� lub strategi�, ----- 
d) Doradztwie i innych usługach w zakresie ł�czenia, podziału i przejmowania 

przedsi�biorstw, ------------------------------------------------------------------------------------  
e) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z 

wył�czeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 
f) Oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych. ---------------------------------------  

2. Ponadto Spółka mo�e wykonywa� czynno�ci polegaj�ce na: -----------------------------------  
a) Doradztwie w zakresie zarz�dzania finansami, -----------------------------------------------  
b) Doradztwie w zakresie zarz�dzania ryzykiem,------------------------------------------------- 
c) Po�rednictwie  w  zbywaniu  i  odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,— 
d) Działalno�ci badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów. ------------------------------  

 
3. Je�eli podj�cie lub prowadzenie działalno�ci gospodarczej w zakresie ustalonego wy�ej 

przedmiotu działalno�ci Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, 
zezwolenia lub koncesji organu pa�stwa, to rozpocz�cie lub prowadzenie takiej 
działalno�ci mo�e nast�pi� po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. 

  
4. Przedmiotem działalno�ci Spółki jest tak�e: -------------------------------------------------------  
 
1) 50.10.A   Sprzeda� hurtowa pojazdów samochodowych,----------------------------------------  
2) 50.10.B   Sprzeda� detaliczna pojazdów samochodowych, -------------------------------------  
3) 50.20.A   Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 



4) 50.20.B   Pomoc drogowa oraz pozostała działalno�� usługowa zwi�zana z pojazdami 
samochodowymi,-------------------------------------------------------------------------- 

5) 50.30.A Sprzeda� hurtowa cz��ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych,-----------  
6) 50.30.B Sprzeda� detaliczna cz��ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, --------  
7) 65.21.Z Leasing finansowy, -----------------------------------------------------------------------  
8) 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -------------------------------------------------  
9) 67.13.Z Działalno�� pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, ----------  
10) 67.20.Z Działalno��   pomocnicza   zwi�zana   z   ubezpieczeniami   i   funduszami 

emerytalno-rentowymi,------------------------------------------------------------------- 
11) 70.20.Z Wynajem nieruchomo�ci na własny rachunek, ----------------------------------------  
12) 70.31.Z Po�rednictwo w obrocie nieruchomo�ciami,------------------------------------------  
13) 70.32.Z Zarz�dzanie nieruchomo�ciami na zlecenia, ------------------------------------------  
14) 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych, ---------------------------------------------------  
15) 71.21.Z Wynajem pozostałych �rodków transportu l�dowego, ------------------------------  
16) 71.32.Z Wynajem maszyn i urz�dze� budowlanych, -------------------------------------------  
17) 71.33.Z Wynajem maszyn i urz�dze� biurowych i sprz�tu komputerowego, --------------- 
18) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urz�dze�, --------------------------------------------  
19) 74.14.B Zarz�dzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej,— 
20) 74.40.Z Reklama, ------------------------------------------------------------------------------------  
21) 74.81.Z Działalno�� fotograficzna, ---------------------------------------------------------------  
22) 74.87.A Działalno�� zwi�zana z organizacj� targów i wystaw, ------------------------------- 
23) 74.87.B Działalno�� komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, ------------  
24) 93.05.Z Działalno�� usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, --------------  
25) 22.12.Z Wydawanie gazet,-------------------------------------------------------------------------- 
26) 22.15.Z Działalno�� wydawnicza pozostała.----------------------------------------------------  

Artykuł 3 .....................................................................................................................................  
Kapitał zakładowy ...................................................................................................................... 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 825.000 zł (osiemset dwadzie�cia pi�� tysi�cy złotych) i 

dzieli si� na: 
a) 62.500.000 (słownie: sze��dziesi�t dwa miliony pi��set tysi�cy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A, o warto�ci nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) ka�da, 
b) 12.000.000 (słownie: dwana�cie milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o warto�ci 

nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) ka�da. -------------------------------------------------  
c) 8.000.000 (słownie osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o warto�ci 

nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) ka�da.-------------------------------------------------- 
2.  Z nadwy�ki ceny emisyjnej akcji nad ich warto�ci� nominaln� tworzy si� kapitał zapasowy 
Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  Akcje Spółki s� akcjami na okaziciela. Ka�da akcja daje jej posiadaczowi jeden głos 
podczas Walnego Zgromadzenia. 
4. Walne Zgromadzenie mo�e umorzy� akcje Spółki z czystego zysku lub poprzez obni�enie 
kapitału akcyjnego, po przyj�ciu sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok 
obrotowy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Kapitał zakładowy mo�e by� podwy�szany w drodze emisji nowych akcji lub poprzez 
podwy�szenie warto�ci nominalnej dotychczasowych akcji. 
6.  Kapitał zakładowy Spółki mo�e zosta� podwy�szony tak�e w ramach kapitału docelowego 
zgodnie z art. 444 i nast�pnych Kodeksu Spółek Handlowych w sposób okre�lony poni�ej: 
a) Zarz�d mo�e wykona� przyznane mu upowa�nienie poprzez przeprowadzenie jednego lub 
kilku nast�puj�cych po sobie podwy�sze� kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego; 
b) Upowa�nienie przyznane jest na okres do 01. stycznia 2010 roku; 
c) Wysoko�� kapitału docelowego wynosi 550.000,00 zł (pi��set pi��dziesi�t tysi�cy złotych).  
d) Zarz�d mo�e wydawa� akcje w zamian za wkłady pieni��ne; 
e) Zarz�d jest upowa�niony do wył�czenia prawa poboru akcjonariuszy; 



f) Zarz�d jest upowa�niony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji; 
g) Zarz�d jest upowa�niony do okre�lenia wysoko�ci emisji oraz do okre�lenia uprawnionych 
do nabycia nowych akcji; 
h) Uchwały Zarz�du podj�te w oparciu o uprawnienia wynikaj�ce z powy�szych punktów: e), 
f) i g) wymagaj� uprzedniej zgody Rady Nadzorczej; 
i) uchwała Zarz�du podejmowana w ramach statutowego upowa�nienia wymaga formy aktu 
notarialnego; 
j) Zarz�d jest upowa�niony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mog� by� 

zwi�zane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy. 
7. Spółka mo�e emitowa� obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem 

pierwsze�stwa do obj�cia akcji Spółki. 
8. Akcje mog� by� umorzone na warunkach okre�lonych przez Walne Zgromadzenie. Z 

wnioskiem o umorzenie swoich akcji mo�e wyst�pi� do Zarz�du Spółki ka�dy 
akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu - pod warunkiem zawieszaj�cym 
polegaj�cym na tym, �e prawomocny stanie si� wpis do Rejestru Przedsi�biorców 
dotycz�cy obni�enia kapitału zakładowego odpowiadaj�cego umarzanym akcjom - umowy 
nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarz�d obowi�zany jest zaproponowa� w 
porz�dku obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia Spółki podj�cie uchwały o 
umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych.--------------------------------  

9. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna okre�la� ilo�� i rodzaj akcji ulegaj�cych 
umorzeniu oraz wysoko�� i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegaj� 
umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółk� 
w celu ich umorzenia nie mo�e zosta� dokonana przez Spółk� przed uprawomocnieniem 
si� wpisu do Rejestru Przedsi�biorców dotycz�cego obni�enia kapitału zakładowego 
odpowiadaj�cego umarzanym akcjom. Umorzenie akcji nast�puje poprzez obni�enie 
kapitału zakładowego Spółki. --------------------------------------------------------------------------  

Artykuł 4 .....................................................................................................  
Władze Spółki 
Władzami Spółki s�: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarz�d.- 
 
Artykuł 5  
Walne Zgromadzenie ................................................................................................................  
1. Walne Zgromadzenie mo�e by� zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno si� odby� w ci�gu sze�ciu miesi�cy od 
zako�czenia ka�dego roku obrotowego. ------------------------------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d. W przypadkach i na zasadach okre�lonych 
w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie mo�e zosta� zwołane równie� przez 
inne osoby. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Walne Zgromadzenia odbywaj� si� we Wrocławiu lub w Warszawie. Spółka pokrywa 
koszty zwi�zane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadze�. -------------  

4. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagaj� nast�puj�ce sprawy: ------------------------------  
 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania 
Zarz�du z działalno�ci Spółki za rok ubiegły,-------------------------------------------------- 

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmuj�cego: bilans 
oraz rachunek zysków i strat za rok ubiegły, sprawozdanie z przepływów finansowych 
oraz informacje dodatkowe, ---------------------------------------------------------------------- 

3) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,------------------------  
4) udzielenie  członkom  organów  Spółki  absolutorium  z wykonania  przez  nich 

obowi�zków,----------------------------------------------------------------------------------------  
5) postanowienia   dotycz�ce   roszcze�   o naprawienie   szkody   wyrz�dzonej   przy 

zawi�zywaniu Spółki, sprawowaniu zarz�du albo nadzoru, --------------------------------- 
6) zmiana Statutu,-------------------------------------------------------------------------------------  



7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ---------------------------------- 
8) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, ----------------------------------  

 
9) zbycie lub wydzier�awienie przedsi�biorstwa lub jego zorganizowanej cz��ci oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----------------------------------  
10) zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo�ci,--------  
11) decyzje w sprawie podj�cia działa�, w wyniku których zobowi�zania Spółki 

przekrocz� warto�� jej maj�tku, -----------------------------------------------------------------  
12) poł�czenie lub rozwi�zanie Spółki, -------------------------------------------------------------  
13) emisja obligacji, wł�czaj�c obligacje zamienne na akcje, -----------------------------------  
14) emisja akcji u�ytkowych w miejsce umorzonych akcji Spółki, ----------------------------- 
15) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu 

podlegaj� wył�cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. --------------------------------  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów przy obecno�ci 
akcjonariuszy reprezentuj�cych co  najmniej  50%  (pi��dziesi�t procent) kapitału 
akcyjnego, chyba �e przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa 
przewiduj� surowsze warunki. -----------------------------------------------------------------------  

6. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu osobi�cie lub mog� by� na 
nich reprezentowani przez pełnomocników. -------------------------------------------------------  

7. Z wyj�tkiem sytuacji okre�lonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas 
Walnego Zgromadzenia s� jawne. -------------------------------------------------------------------- 

8. Uchwały   Walnego   Zgromadzenia   s�   protokołowane   zgodnie   z   wła�ciwymi 
postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------- 

Artykuł 6 .....................................................................................................................................  
Rada Nadzorcza .........................................................................................................................  
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór na działalno�ci� Spółki. 
2. Rada Nadzorcza składa si� z pi�ciu  do siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej 

wybieraj� ze swego grona Przewodnicz�cego i Zast�pc� Przewodnicz�cego Rady w 
głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mog� by� odwołani przed upływem kadencji Rady, na 
któr� zostali wybrani.----------------------------------------------------------------------------------  

4.   Do kompetencji Rady Nadzorczej nale�� nast�puj�ce sprawy:  
 

1) badanie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy obejmuj�cego: 
bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz 
informacje dodatkowe, 

2) badanie  sprawozdania Zarz�du  Spółki  z jej  działalno�ci  w poprzednim  roku 
obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarz�du dotycz�cych podziału zysków lub 
sposobu pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozda� z czynno�ci okre�lonych w 
pkt 1 i 2, 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarz�du Spółki,  
5) reprezentowanie Spółki w czynno�ciach prawnych pomi�dzy Spółk� a członkami 

Zarz�du, 
6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarz�du Spółki,  
7) ustalanie zasad udziału pracowników Spółki w jej zyskach lub przychodach ze 

sprzeda�y, 
8) wyra�anie  zgody  na  nabycie  nieruchomo�ci   Spółki  lub  praw  wieczystego 

u�ytkowania, jak te� ustanawianie na nich zabezpiecze� lub hipoteki, 
9) wyra�anie zgody na wypłat� akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy, 
10) zatwierdzanie Regulaminu Zarz�du, 
11) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (bud�et) i strategicznych planów 



gospodarczych Spółki (business plan); bud�et powinien obejmowa� co najmniej plan 
operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, 

12) wyra�anie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na 
zabezpieczenie i innych obci��e� maj�tku Spółki, nie przewidzianych w bud�ecie 
zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, 

13) wyra�anie zgody na zbycie składników maj�tku trwałego Spółki, których warto�� 
przekracza 10% (dziesi�� procent) kapitałów własnych Spółki, 

14) wyra�anie zgody na zbycie lub przekazanie znaku towarowego lub firmy Spółki, 
15) wyra�anie zgody na decyzje Zarz�du Spółki zwi�zane z podwy�szeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami okre�lonymi w 
Artykule 3 ust�p 7 Statutu, 

16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozda� finansowych Spółki, 
17) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu 

podlegaj� kompetencji Rady. 
 
5. Członkowie Rady Nadzorczej  s� wybierani na okres  trzech lat. Członkowie Rady 

Nadzorczej s� powoływani i odwoływani w nast�puj�cy sposób: 
(a) Tak długo jak akcjonariusz Wojciech Gudaszewski posiada, co najmniej 4.000.000 (cztery 
miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie 
po�wiadczonym , jednego członka Rady Nadzorczej. 
(b) Tak długo jak akcjonariusz Adrian Dzielnicki posiada, co najmniej 4.000.000 (cztery 
miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie 
po�wiadczonym jednego członka Rady Nadzorczej. 
(c) Tak długo jak akcjonariusz Michał Hnatiuk posiada, co najmniej 4.000.000 (cztery 
miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie 
po�wiadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej. 
(d) Tak długo jak akcjonariusz Radosław Tadajewski posiada, co najmniej 4.000.000 (cztery 
miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie 
po�wiadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej. 
(e) Tak długo jak akcjonariusz Michał Waluga posiada, co najmniej 4.000.000 (cztery 
miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie 
po�wiadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej. 
(f) Tak długo jak akcjonariusze okre�leni w ust. 5 lit. a), b), c) posiadaj� ł�cznie 12.000.000 
(dwana�cie milionów) akcji Spółki powołuj� i odwołuj�  jednomy�lnie, w formie pisemnej z 
podpisami notarialnie po�wiadczonymi, jednego członka Rady Nadzorczej. 
(g) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodnicz�cy Rady lub Zarz�d Spółki. Je�eli 

Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swych 
obowi�zków,   wówczas   posiedzenie   Rady   jest   zwoływane   przez   Zast�pc� 
Przewodnicz�cego lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. ----------------------  

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje si� za uprzednim 7(siedmio) dniowym 
powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za 
po�rednictwem poczty elektronicznej, chyba �e wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
wyra�� zgod� na odbycie posiedzenia bez zachowania powy�szego 7 (siedmio) dniowego 
powiadomienia. Zgoda mo�e by� wyra�ona wobec osoby zwołuj�cej posiedzenie Rady 
Nadzorczej przekazana za pomoc� ka�dego �rodka lub sposobu komunikacji na odległo��. 

8. Rada Nadzorcza mo�e podejmowa� wi���ce uchwały je�eli wszyscy członkowie Rady 
zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa 
liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Poza przypadkami 
okre�lonymi w niniejszym Statucie, uchwała Rady zostaje podj�ta, je�li liczba głosów 
oddanych za przyj�ciem uchwały jest wi�ksza od liczby głosów oddanych przeciw 
przyj�ciu uchwały. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw przyj�ciu 
uchwały, o podj�ciu uchwały rozstrzyga głos Przewodnicz�cego Rady. ----------------------  

9. Do podj�cia przez Rad� Nadzorcz� uchwały w sprawach wskazanych w powy�szym 
Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (11), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem niewa�no�ci 



takiej uchwały, wymagane b�dzie oddanie głosu za podj�ciem takiej uchwały przez 
członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy okre�lonych w ust. 5 lit.a), 
b), c), d), e).. 

10. Członkowie Rady Nadzorczej mog� uczestniczy� w jej posiedzeniach za po�rednictwem 
telefonu lub innego urz�dzenia telekomunikacyjnego pod warunkiem, �e telefon lub inne 
urz�dzenie telekomunikacyjne zapewnia wszystkim uczestnikom posiedzenia dobr� 
słyszalno��, przebieg posiedzenia jest protokołowany, a protokół z posiedzenia zostanie 
podpisany przez wszystkich członków Rady uczestnicz�cych w posiedzeniu. W razie 
konieczno�ci Rada Nadzorcza mo�e podj�� uchwał� w trybie obiegowym, je�eli wszyscy 
członkowie Rady zostali powiadomieni o tym fakcie a za jej przyj�ciem głosuje wi�cej 
ni� połowa wszystkich członków Rady danej kadencji, w tym jej Przewodnicz�cy.  

11. Rada Nadzorcza mo�e wybra� spo�ród swych członków jedn� lub kilka osób pojedynczo 
lub   wspólnie   odpowiedzialnych   za   realizacj�   niektórych   obowi�zków   Rady 
wymienionych w ust. 4. -------------------------------------------------------------------------------- 

12. Członkowie Rady s� wynagradzani za swoje czynno�ci według zasad okre�lonych przez 
Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------- 

13. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. ----------------  

Artykuł 7 .....................................................................................................................................  
Zarz�d..........................................................................................................................................  
1. Zarz�d Spółki składa si� z nie mniej ni� (3) trzech i nie wi�cej ni� (7) siedmiu członków, 

w tym Prezesa. Członkowie Zarz�du powoływani s� w nast�puj�cy sposób: 
a) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie okre�lonym w Artykule 6 ust�p 5 litera 

a) Statutu,  powołuje i odwołuje Prezesa Zarz�du; 
b) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie okre�lonym w Artykule 6 ust�p 5 litera 

b) Statutu,  powołuje i odwołuje jednego członka Zarz�du; 
c) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie okre�lonym w Artykule 6 ust�p 5 litera 

c) Statutu,  powołuje i odwołuje jednego członka Zarz�du; 
d) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie okre�lonym w Artykule 6 ust�p 5 litera 

d) Statutu,  powołuje i odwołuje jednego członka Zarz�du; 
e) Pozostałych członków zarz�du powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu 

tajnym bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów obecnych, pod warunkiem, �e w posiedzeniu 
uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.  

2. Kadencja Zarz�du wynosi trzy lata. -----------------------------------------------------------------  
3. Zarz�d przygotowuje i uchwala wewn�trzne regulaminy Spółki oraz sprawuje nadzór nad 

ich wykonywaniem. Organizacj� pracy Zarz�du okre�la regulamin uchwalony przez 
Zarz�d i zatwierdzony przez Rad� Nadzorcz�. -----------------------------------------------------  

4. Zarz�d reprezentuje Spółk� w s�dzie i poza s�dem. Zarz�d kieruje bie��c� działalno�ci� 
Spółki i do zakresu jego działalno�ci nale�� wszystkie sprawy, które moc� Kodeksu 
spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie zostały zastrze�one do wył�cznej 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ------------------------------------  

5. Do składania o�wiadcze� i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch 
członków Zarz�du ł�cznie, a dla zobowi�za� przewy�szaj�cych 30.000 zł (trzydzie�ci 
tysi�cy złotych), ł�cznie przez dwóch członków zarz�du z których jeden jest Prezesem.— 

6. Do dokonywania czynno�ci okre�lonego rodzaju lub czynno�ci szczególnych mog� by� 
ustanowieni pełnomocnicy, działaj�cy samodzielnie w granicach swego umocowania. 
Prokury udziela Zarz�d, natomiast mo�e by� ona odwołana przez ka�dego członka 
Zarz�du z osobna. Pełnomocnictwa udziela Zarz�d, zgodnie z zasadami reprezentowania 
okre�lonymi w ust. 5, z zachowaniem formy pisemnej, o ile Kodeks cywilny lub Kodeks 
spółek handlowych nie stanowi� inaczej. ----------------------------------------------------------  

7. W umowach pomi�dzy Spółk� a członkami Zarz�du oraz w sporach z nimi reprezentuje 
Spółk� Rada Nadzorcza. Umowy o prac� lub inne dotycz�ce stosunku pracy z członkami 
Zarz�du podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodnicz�cy, a w razie jego 
nieobecno�ci, osoba przez Rad� upowa�niona. W tym samym trybie dokonuje si� 
wszelkich innych czynno�ci prawnych pomi�dzy Spółk� a członkami Zarz�du, chyba �e 



ustawa przewiduje szczególny tryb reprezentacji. 
8. Członek Zarz�du nie mo�e bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowa� si� interesami 

konkurencyjnymi ani te� uczestniczy� w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub 
członek organów. --------------------------------------------------------------------------------------  

Artykuł 8 .....................................................................................................................................  
Rachunkowo�� Spółki.................................................................................................................  
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy 

ko�czy si� 31 grudnia 2006 roku. 
2. Walne Zgromadzenie mo�e zdecydowa� o wył�czeniu czystego zysku Spółki z podziału 

mi�dzy akcjonariuszami oraz o przeznaczeniu cz��ci lub cało�ci zysku na podwy�szenie 
kapitału zapasowego Spółki, umorzenie akcji oraz utworzenie lub zwi�kszenie funduszy 
specjalnych. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Zarz�d zapewnia sporz�dzenie rocznego sprawozdania finansowego nie pó�niej ni� w 
ci�gu trzech miesi�cy od dnia bilansowego (dnia ko�cz�cego rok obrotowy), które 
przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalno�ci Spółki w roku 
obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisuj� wszyscy członkowie Zarz�du. ---------------  

4. Akcjonariusze maj� prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne 
Zgromadzenie na wypłat� dywidendy. Dywidend� rozdziela si� w stosunku do liczby 
akcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Zarz�d upowa�niony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, je�eli Spółka posiada �rodki wystarczaj�ce na 
wypłat�. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----------------------------------  

6. Walne Zgromadzenie mo�e tworzy� lub rozwi�zywa� ró�ne fundusze specjalne Spółki.— 
7. Na pokrycie strat finansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa si� 

przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie 
osi�gnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----------------------------------  

8. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka mo�e tworzy� kapitały rezerwowe. 
9. Je�eli bilans sporz�dzony przez Zarz�d wyka�e strat� przewy�szaj�c� sum� kapitału 

zapasowego i rezerwowego oraz jedn� trzeci� kapitału zakładowego, wówczas Zarz�d 
Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem powzi�cia uchwały co do 
dalszego istnienia Spółki. 

10. Zarz�d Spółki b�dzie sporz�dzał i dostarczał Radzie Nadzorczej bud�et operacyjny Spółki 
na nast�pny rok obrotowy nie pó�niej ni� na 30 (trzydzie�ci) dni przed rozpocz�ciem 
ka�dego roku obrotowego. 

11. Zarz�d Spółki b�dzie sporz�dzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok 
trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki. 

Artykuł 9 .....................................................................................................................................  
Postanowienia ko�cowe .............................................................................................................  
1. Rozwi�zanie  Spółki nast�puje po przeprowadzeniu likwidacji.  Likwidatorami  s� 

członkowie Zarz�du, chyba, �e Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. --------------------  
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj� zastosowanie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------  



 


