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§ 1 
ZałoŜycielami Spółki są: Tomasz Morawski, Przemysław Szymański, Jacek Światłowski. 

 
§ 2 

1. Firma Spółki brzmi „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna. 
2. Spółka moŜe uŜywać nazwy skróconej „Sfinks Polska” S.A., jak równieŜ wyróŜniającego 

ją znaku graficznego. 
 

§ 3 
Siedzibą Spółki jest miasto Łódź. 

 
§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 

§ 5 
1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
2. Spółka moŜe tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą a takŜe 

uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. 
 
 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI 
 

§ 6 
Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z  
2) Destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z 
3) Produkcja win gronowych - PKD 11.02.Z 



4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 
41.10.Z 

5) Roboty związane z budową obiektów inŜynierii lądowej i wodnej - PKD 42   
6) SprzedaŜ hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1   
7) SprzedaŜ hurtowa Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3 
8) SprzedaŜ hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5  
9) SprzedaŜ hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposaŜenia - PKD 46.6   
10) SprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z  
11) Pozostały transport lądowy pasaŜerski - PKD 49.3 
12) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami 

– PKD 49.4 
13) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52 
14) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10 
15) Przygotowywanie Ŝywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała 

gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2 
16) Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z 
17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana - PKD 62.0 
18) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych - PKD 64 
19) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych - PKD 66.1 
20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68  
21) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z 
22) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych - PKD 70.10.Z 
23) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2 
24) Reklama - PKD 73.1   
25) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z 
26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z 
27) Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - PKD 

77.3 
28) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD -

81.10.Z 
29) Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z 
30) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.9 
31) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z 

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwolenia po ich uzyskaniu. 
 
 

III. KAPITAŁ  SPÓŁKI 
 

§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.105.626 (dwadzieścia dwa miliony sto pięć tysięcy 

sześćset dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na 22.105.626 (dwadzieścia dwa miliony 
sto pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda, tj.:  
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,  



b) 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B 
o numerach od 1 do 2.960.802, 

c) 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,  
d) 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje 

serii D o numerach od 1 do 2.951.022,  
e) 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia 

siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527, 
f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000, 
g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) 

akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455. 
h) 7.216.220 ( słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście 

dwadzieścia ) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220. 
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.  
3. KaŜda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
4. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszony uchwałą Walnego Zgromadzenia  

Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji. PodwyŜszony kapitał zakładowy moŜe 
zostać pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepienięŜnymi. 

5. Spółka moŜe emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem  
pierwszeństwa, a takŜe warranty subskrypcyjne.  

6.  
a) Zarząd Spółki jest upowaŜniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, 

przez okres do dnia 8 marca 2014 r., do podwyŜszania kapitału zakładowego Spółki 
o kwotę nie wyŜszą niŜ 3.700.000,00 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) na 
warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).  

b) Zarząd moŜe wykonywać przyznane mu upowaŜnienie przez dokonanie jednego lub 
kilku kolejnych podwyŜszeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w 
ust. 1.  

c) Zarząd moŜe wydać akcje w zamian za wkłady pienięŜne. 

d)  Określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej, z tym 
zastrzeŜeniem, iŜ cena emisyjna nie moŜe być niŜsza o więcej niŜ 10% od średniej 
arytmetycznej ze średnich dziennych cen waŜonych wolumenem obrotu akcji Spółki na 
rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 20 
kolejnych sesji okresu kończącego się na 10 dni przed datą złoŜenia propozycji objęcia 
akcji .  

e) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd upowaŜniony jest do pozbawienia akcjonariuszy 
prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w lit. f) poniŜej, 
w całości lub w części, w odniesieniu do kaŜdego podwyŜszenia kapitału zakładowego 
w granicach Kapitału Docelowego.  

f) Zarząd jest upowaŜniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na 
okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach 
Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z 
terminem wykonania prawa zapisu upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy 
czym nie później niŜ z upływem okresu, o którym mowa w lit. a) powyŜej. Zarząd jest 
upowaŜniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub 
odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub 
zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. 



g) Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych z podwyŜszeniem 
kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest 
umocowany do podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji 
oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich 
rejestrację, a takŜe w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 
emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
§ 8 

1. Spółka moŜe wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.  
2. Na Ŝądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana 

akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.  
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego  
Zgromadzenia.  
 

IV. WŁADZE SPÓŁKI 
 

§ 9 
Władzami Spółki są:  
A) Zarząd 
B) Rada Nadzorcza,  
C) Walne Zgromadzenie.   

A. ZARZĄD 
 

§ 10 
1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i  

odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza  
Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja  Zarządu trwa 3 

(trzy) lata.  
 

§ 11 
1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i 

poza sądem.  
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swe obowiązki ze 

starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów 
prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub  uchwalonych przez 
Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.  

3. Zarząd upowaŜniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki 
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiada 
środki wystarczające na wypłatę.  

4. Do zakresu działania Zarządu naleŜą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeŜone wyraźnie do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.  
 

§ 12 
1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w kaŜdej chwili, co nie pozbawia ich roszczeń 

ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka 
Zarządu. 



2. Członek Zarządu nie moŜe bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 
konkurencyjnymi, ani teŜ uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako  wspólnik jawny lub 
członek władz.  

3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.  
4. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upowaŜnienia  udzielonego 
w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się  wszelkich czynności 
związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.  
 

§ 13 
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch 
członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem  
 

§ 14 
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  
2. Posiedzenia Zarządu Spółki moŜe zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.  
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne Ŝądanie kaŜdego z 

członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa  Zarządu w 
terminie 7 (siedmiu) dni od chwili otrzymania Ŝądania. JeŜeli Prezes Zarządu nie zwoła 
posiedzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili otrzymania Ŝądania, wnioskodawca moŜe 
je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.  

4. W zaproszeniu na posiedzenie naleŜy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i  przedmiot 
posiedzenia.  

5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa 
Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarząd wyznaczony przez  Prezesa Zarządu.  

 
§ 15 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.  

 
§ 16 

(skreślony) 
 
 
 
 

§ 17 
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw 
wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

 
B. RADA NADZORCZA 

 
§ 18 

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i 
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 

3 lata. 
 

 § 19 



1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których kaŜda 
spełnia następujące przesłanki: 

1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,  
2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, 
3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,  
4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu 
dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym 
zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,  
5) nie jest wstępnym, zstępnym, małŜonkiem, rodzeństwem, rodzicem małŜonka albo 
osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób  
wymienionych w punktach poprzedzających. 

2. PowyŜsze warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu Członek, który 
nie spełniał lub przestał spełniać powyŜsze warunki, winien zostać niezwłocznie 
odwołany. 

3. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”,  jeŜeli 
jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem ZaleŜnym wobec  Spółki lub 
Podmiotem ZaleŜnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu 
niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”  gdy:  
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w - 
organach innego podmiotu, takŜe na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 
2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków  organów 
zarządzających innego podmiotu, lub - 
3) więcej niŜ połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie  członkami 
zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu 
bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w  stosunku zaleŜności. 

4. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot ZaleŜny” rozumie się podmiot, w 
stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym  wszystkie 
Podmioty ZaleŜne od tego Podmiotu ZaleŜnego uwaŜa się równieŜ za  Podmioty ZaleŜne 
od tego Podmiotu Dominującego.  

 
§ 20 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.  
 
 

§ 21 
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej.  
2. Zarząd lub członek Rady mogą Ŝądać zwołania Rady, podając proponowany porządek 

obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania wniosku. JeŜeli Przewodniczący Rady nie zwoła  posiedzenia w terminie 
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca lub wnioskodawcy mogą je 
zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.  

3. Rada moŜe oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego  wykonywania 
poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują  osobne 
wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Ponadto,  członkowie 
Rady oddelegowani do indywidualnego wykonania poszczególnych  czynności 
nadzorczych zobowiązani są do powstrzymania się od podejmowania lub prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej. 



4. Do waŜności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich  i 
obecność przynajmniej czterech członków Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w 
podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 
członka Rady, przy czym oddanie głosu na piśmie nie moŜe dotyczyć spraw - 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, wyborów Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka - zarządu oraz odwołania i 
zawieszania w czynnościach tych osób.  

5. Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w posiedzeniu uczestniczy czterech członków 
Rady Nadzorczej zapadają jednomyślnie, zaś w sytuacji, gdy w posiedzeniu uczestniczy 
więcej niŜ czterech członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co 
najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. 

6. Dopuszcza się moŜliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą i głosowania 
korespondencyjnego, telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za pośrednictwem 
telefaxu lub innego środka umoŜliwiającego przesłanie głosu lub  pisma, słuŜącego do 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile  wszyscy członkowie Rady zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały i wyraŜą  zgodę na takie głosowanie. 

7. Obrady Rady są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący lub -
Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.  W protokole naleŜy wymienić członków  biorących 
udział w posiedzeniu oraz podać sposób i wynik głosowania. Protokoły powinny być 
zebrane w księgę protokołów. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne 
członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na 
posiedzeniu Rady. 

 
§ 22 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
2. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach  

przedsiębiorstwa Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady naleŜy: 
1) badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału 

zysków lub pokrycia strat, 
2) badanie sprawozdań Zarządu, 
3) wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, 
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w pkt. 1 i 

2, 
5) zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów członków Zarządu, 
6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 

czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub członków Zarządu, albo gdy 
Zarząd z innych powodów nie moŜe działać, 

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i określanie liczby członków Zarządu, 
8) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie 

rocznych planów finansowych Spółki (budŜetów),  
9) zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego Spółki oraz Zarządu, 
10) wyraŜanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w 

innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych 
lub przedsięwzięć gospodarczych, 

11) wyraŜanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 
10% wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, z wyłączeniem zapasów 
zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków 
trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec 
roku obrotowego, 



12) wyraŜanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej 
własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków towarowych, 
nie przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 
niniejszego ustępu, 

13) wyraŜanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, 
akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z  członków 
Zarządu lub akcjonariuszy Spółki, 

14) ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania innych 
członków kierownictwa Spółki, 

15) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką z   
poszczególnymi członkami Zarządu, 

16) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa 
uŜytkowania wieczystego, 

17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które  na podstawie jednej lub 
kilku powiązanych czynności prawnych w ciągu roku, przekracza równowartość  
stanowiącą w złotych polskich 100.000 Euro, o ile nie została taka czynność 
przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 
niniejszego ustępu, 

18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego 
Zgromadzenia. 

 
§ 23 

Walne Zgromadzenie określa sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej.  
 

C. WALNE ZGROMADZENIE 
 

§ 24 
1. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po 

upływie kaŜdego roku obrotowego. JeŜeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 
14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w  zdaniu poprzednim. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny 
wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek Akcjonariusza albo Akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 

4. Rada Nadzorcza moŜe zwołać Walne Zgromadzenie: 
1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
w  przepisanym prawem terminie, 
2) jeŜeli pomimo złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam 
terminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” 

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 
§ 25 

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.  
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego, mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia.  



3. Na Ŝądanie Akcjonariuszy o którym mowa w ust. 2 powinno zostać zgłoszone zarządowi 
nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. 
śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej. 

 
§ 26 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  
 

§ 27 
1. JeŜeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Walne  Zgromadzenie 

jest waŜne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.  
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością  głosów 

oddanych, jeŜeli niniejszy Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub ustawa nie przewidują 
surowszych warunków powzięcia danej uchwały. 

3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej  
w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego 
Zgromadzenia większością 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.  

 
 

§ 28 
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad  

wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do 
odpowiedzialności jak równieŜ w sprawach osobistych. Poza tym naleŜy zarządzić tajne 
głosowanie na Ŝądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych 
na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają  
w jawnym głosowaniu. 

 
§ 29 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego 
wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.  

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad. 
 

§ 30 
Poza sprawami zastrzeŜonymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie, do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą:  
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki,  
2) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,  
3) udzielanie absolutorium członkom organów  Spółki z wykonania  przez nich 

obowiązków,  
4) zmiana Statutu Spółki,  
5) podwyŜszenie lub obniŜenie  kapitału zakładowego, 
6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
7) połączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki, 
8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów 

subskrypcyjnych 
9) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  
10) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,  



11) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,  
12) wyraŜanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady  Nadzorczej 

Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej 
Spółki,  

13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.  
 

V. GOSPODARKA  SPÓŁKI 
 

§ 31 
Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd i 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  
 

§ 32 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  
 

§ 33 
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
§ 34 

Czysty zysk Spółki moŜe być przeznaczony w szczególności na:  
 1) kapitał zapasowy,  
 2) fundusz inwestycji,  
 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,  
 4) wypłatę dywidendy,  
 5) inne fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 35 
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w Kodeksie Spółek 

Handlowych.  
2. Kapitał zakładowy moŜe być zasilany bezpośrednio z czystego zysku na  podstawie 

uchwały Walnego Zgromadzenia . 
 
 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 36 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Spółek Handlowych. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


