
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
Apolonia Medical Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał i propozycjami zmian Statutu Spółki

Zarząd spółki Apolonia Medical S.A. („Spółka”) z siedzibą w Wojnowie wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315555 , działając 
na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, w związku z art. 4022 Kodeksu Spółek 
handlowych, zwołuje na dzień 12 października 2011 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Barej-Magiery w Warszawie przy 
ul. Stawki 2A (klatka A) w lokalu nr 4.  
Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany statutu spółki
b. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie walnego zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego 
Zgromadzenia, tj dnia 26 września 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 27 
września 2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz wykazem 
sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o 
obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na trzy dni powszednie przed datą Walnego 
Zgromadzenia, tj. w dniu 7 października 2011 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu 
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika 
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich 
rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik 
wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika 
z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku 
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 



zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na 
prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa. 
Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza, tudzież działania osób 
posługujących się pełnomocnictwami. 
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu 
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może 
polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i 
pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. 
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien 
okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem 
potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 

Prawa akcjonariuszy 
Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia 
jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj do dnia 21 wrzesnia 2011 roku. 
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: 
biuro@apoloniastudio.com Zgodnie z art. 401 §4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego 
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
na adres e-mail: biuro@apoloniastudio.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Dostęp do dokumentacji 
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst 
dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w 
siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana będzie 
zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.apoloniastudio.com. 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 września 2011 r. (tzw. record 
date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego 
dnia. 

Możliwość i sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy 
wykorzystaniu środków elektronicznych

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy 
wykorzystaniu środków elektronicznych



Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej.
Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki 
droga korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd     przedstawia     projekty     uchwał     do     ww     porządku     obrad:  

Projekt uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apolonia Medical S.A.

z siedzibą w Wojnowie z dnia 12 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Panią/Pana……………………………. 

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apolonia Medical S.A. 

z siedzibą w Wojnowie z dnia 12 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany statutu spółki
b. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie walnego zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apolonia Medical S.A. 

z siedzibą w Wojnowie z dnia 12 października 2011 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 1 
Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
(według propozycji załączonych do niniejszego ogłoszenia)

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

Projekt uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apolonia Medical S.A. 

z siedzibą w Wojnowie z dnia 12 października 2011 roku
w sprawie odwołania Pana………….. z funkcji członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385. § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 
nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 17 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie odwołuje Pana 
…………… z funkcji członka Rady Nadzorczej Apolonia Medical S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apolonia Medical S.A. 

z siedzibą w Wojnowie z dnia 12 października 2011 roku
w sprawie powołania Pani/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385. § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 
nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 17 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie powołuje 
Panią/Pana …………. na funkcję członka Rady Nadzorczej Apolonia Medical S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowane     zmiany     statutu     Spółki  

§ 1 ust 1. 
Dotychczasowe brzmienie § 1 ust 1.:



1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą „Apolonia Medical 
spółka akcyjna”.

Proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:
1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzi działalność pod firmą „Apolonia Medical spółka 

akcyjna”.

§ 2 ust 4. 
Proponuje się dodać do § 2 ust 4. poniższą treść:
PKD 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 3 
Dotychczasowe brzmienie § 3:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 725.000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i 

dzieli się na: 
a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 
b) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
c) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 
d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zł, oznaczone jako 

akcje serii A zostaną objęte przez Założycieli Spółki w osobach: Pana Krzysztofa Prałata oraz 
Grzegorza Kowalczyka i pokryte wkładem pieniężnym w postaci gotówki, przed dniem 
zarejestrowania Spółki, a oznaczone jako akcje serii B zostaną objęte przez Założyciela Spółki w 
osobie Pana Piotra Trzaska i pokryte wraz z zawiązaniem Spółki wkładem niepieniężnym w 
postaci przedsiębiorstwa pod nazwą „Apolonia Koncept Studio” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. 
Kołobrzeskiej 23, prowadzonego  w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez 
Piotra Michała Trzaskę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 93406/05, w skład którego wchodzi m.in. 
prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym położonej w 
Wojnowie, gmina Sicienko, powiat bydgoski, stanowiącej działkę gruntu nr 44/29, dla której Sąd 
Rejonowy w Nakle prowadzi księgę wieczystą KW nr 24462 oraz prawo użytkowania wieczystego 
gruntu, do dnia 25 kwietnia 2095 roku, położonego w Wojnowie, gmina Sicienko, powiat 
bydgoski, stanowiącego działkę gruntu nr 44/23 i prawo własności budynku stanowiącego 
odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Nakle prowadzi księgę 
wieczystą KW nr 20897. 

3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos 
na Walnym Zgromadzeniu. 

4. Akcje są zbywalne bez ograniczenia. 
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

Proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 725.000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i 

dzieli się na: 
a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 



b) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

c) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja.

2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos 
na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje są zbywalne bez ograniczenia. 
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 13
Dotychczasowe brzmienie § 13:
Do końca 3 (trzeciego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza roczne 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, jak również inne oświadczenia 
wymagane do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Sprawozdania te, 
jak również inne oświadczenia, po ich zbadaniu i zaopiniowaniu przez biegłego lub biegłych 
rewidentów, wraz z projektem uchwały o podziale zysku lub pokrycia straty oraz opinią biegłego lub 
biegłych rewidentów, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom niezwłocznie 
aczkolwiek nie później, niż na 30 (trzydzieści) dni przez terminem Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 

Proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:
Do końca 3 (trzeciego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza roczne 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, jak również inne oświadczenia 
wymagane do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Sprawozdania te, jak również 
inne oświadczenia, po ich zbadaniu i zaopiniowaniu przez biegłego lub biegłych rewidentów, wraz z 
projektem uchwały o podziale zysku lub pokrycia straty oraz opinią biegłego lub biegłych 
rewidentów, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej niezwłocznie aczkolwiek nie później, niż na 45 
(czterdzieści pięć) dni przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§ 17
Dotychczasowe brzmienie § 17:
1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem § 17 

ust 3, 4.
3. Akcjonariuszowi Grzegorzowi Kowalczykowi przysługuje zgodnie z art. 354 kodeksu spółek 

handlowych osobiste uprawnienie polegające na możliwości powoływania i odwoływania 
jednego członka Rady Nadzorczej. 

4. Akcjonariuszowi Piotrowi Trzaska przysługuje zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych 
osobiste uprawnienie polegające na możliwości powoływania i odwoływania dwóch członków 
Rady Nadzorczej.

5. Założyciele Spółki mogą wspólnie wybrać niezależnego i bezstronnego piątego członka Rady 
Nadzorczej.

6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. 
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.
8. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub 

rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z 
mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. 



Proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:
1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem § 17 

ust 3.
3. Akcjonariuszowi Piotrowi Trzaska przysługuje zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych 

osobiste uprawnienie polegające na możliwości powoływania i odwoływania dwóch członków 
Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. 
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.
6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub 

rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z 
mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

§ 20 ust 2.
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust 2.:
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

a) Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne 
lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, 

b) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, 
c) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt 

a) i b) powyżej, 
d) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi 

absolutorium, 
e) Uchwalanie regulaminu Zarządu,  
f) Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 
czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, 

g) Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia 
tych osób, 

h) Rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd. 

Proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

a) Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne 
lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, 

b) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, 
c) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt 

a) i b) powyżej, 
d) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania 

czynności rewizji finansowej w Spółce,
e) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi 

absolutorium, 
f) Uchwalanie regulaminu Zarządu,  
g) Powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki,
h) Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 
czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, 



i) Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia 
tych osób, 

j) Zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
k) Udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości,
l) Ustalanie limitów wartościowych transakcji,  dla przekroczenia których Zarząd obowiązany 

jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej,
m) Ustalanie limitów zadłużenia Spółki, dla przekroczenia których Zarząd obowiązany jest 

uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej,
n) Ustalanie limitów poręczeń i zobowiązań pozabilansowych i obciążeń na składnikach 

majątkowych Spółki, dla przekroczenia których Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią 
zgodę Rady Nadzorczej,

o) Rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd. 

§24
Dotychczasowe brzmienie § 24:
1. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie 

zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego pisemnego żądania przez 
Radę Nadzorczą. 

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału 
zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia. Żądanie takie winno być zgłoszone Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc 
przed proponowanym terminem Zgromadzenia.

Proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:
Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w 
odpowiednim terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ilekroć zwołanie tegoż uzna 
za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie dwóch tygodni od 
zgłoszenia odpowiedniego pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 26
Dotychczasowe brzmienie § 26:
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym Rzeczpospolitej 

Polskiej „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce 
odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej 
zmiany Statutu należy powołać obowiązujące postanowienia, jak też podać treść 
projektowanych zmian. Zwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić również o inny sposób 
prawem przewidziany.

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego 
Zgromadzenia.

Proponuje się usunąć w całości § 26 o powyższej treści.

Proponuje się zmienić numerację paragrafów w ten sposób, że:
§ 28 o brzemieniu: 

„§ 28
1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub 

przez pełnomocników. 



2. Powyższe pełnomocnictwo winno zostać załączone do księgi protokołów.”.
otrzymuje nowy nr: § 26.

§ 30 o brzemieniu:
„§ 30

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 

przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę 
likwidatorów, mianując jednego lub dwóch likwidatorów.”. 

otrzymuje nowy nr: § 27.


