
 

Tekst   jednolity  

  Statutu  „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. 

Ustalony Uchwałą 2/2012 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 czerwca 2012 roku 

 
sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aktami notarialnymi: ------------------------ 
 

1. W dniu 30.06.1990 r. został sporządzony akt notarialny przez notariusza Piotra Sorokę 
z Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie, Rep. A-III-16141/90. ------------------------- 

2. Akt notarialny z dnia 13.07.1990 r. sporządzony przez notariusza Jacka Nalewajka 
z Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie, nr Rep. A-X-11111/90, dot.: zmiana § 8, 
§ 9, § 23 pkt. 1 i 2.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Akt notarialny z dnia 24.09.1990 r. sporządzony przez notariusza Leszka Zabielskiego 
z Państwowego Biura Notarialnego, nr Rep. A-III-21067/90, dot.: zmiana § 8, § 11, § 32 – 
(wpis 1, Ns Rej: H-3932/90 z dn. 28.09.1990 r.) ------------------------------------------------------- 

4. Akt notarialny z dnia 25.09.1991 r. sporządzony przez notariusza Krystynę Rek – 
Kancelaria Notarialna nr 62 w Warszawie przy ul. Kruczej 23/31, nr Rep. A -2647/91, dot.: 
zmian § 2 i § 4 jednolity tekst Statutu Spółki -  (wpis 4, Ns Rej: H-6303, H-7632/91 z 
dn.27.09.1991 r.)---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Akt notarialny z dnia 23.05.1992 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-792/92, dot.: zmiana §4, § 10 pkt 4, § 11 pkt 2, § 12, oraz wykreślenie §13, § 
24, § 25 pkt 4,  § 25 pkt 8, zmiana § 25 pkt. 2 – (wpis 5, Ns Rej: H-5183/92 z dn. 
11.06.1992 r. uzupełnienie 7.09.1992 r.) ----------------------------------------------------------------- 

6. Akt notarialny z dnia 17.04.1993 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-1247/93, dot.: zmiana § 7, § 10  pkt 2, § 17, § 20  pkt 8, 11, 15, § 23 pkt 1, 2, 
3, 4, § 24, § 27 – (wpis 8, Ns Rej: H-4420/93 z dn. 21.05.1993 r.) ---------------------------------- 

7. Akt notarialny z dnia 22.09.1993 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-3106/93, dot.: zmiana § 10 pkt 3 - skreślono,  § 10 pkt 4, § 12, § 19  pkt 3 – 
(wpis 9, Ns Rej: H-9464/93 z dn. 21.10.1993 r.) ------------------------------------------------------- 

8. Akt notarialny z dnia 22.09.1993 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-3106/93, dot.: zmiana § 10 pkt. 3 i 4, § 12 i § 19 – (wpis 10, Ns Rej: H-
11116/93 z dn. 22.12.1993 r.)------------------------------------------------------------------------------ 

9. Akt notarialny z dnia 18.03.1994 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-1010/94, dot.: zmiana § 10 ust. 2, § 11 ust.1, 2 – (wpis 12, Ns Rej: H- 
2754/94 z dn. 31.03.1994 r.) ------------------------------------------------------------------------------- 

10.  Akt notarialny z dnia 18.03.1994 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-1010/94, dot.: zmiana § 10 – (wpis 13, Ns Rej: H-3046/94 z dn. 07.04.1994 
r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Akt notarialny z dnia 11.04.1994 r. sporządzony przez Notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna  M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
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82, nr Rep. A-1335/94, dot.: zmiana § 10 ust.2 – (wpis 14, Ns Rej: H-7237/94, H-7590/94 
z dn. 26.08.1994 r.)------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  Akt notarialny z dnia 09.12.1994 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-4688/94, dot.: zmiana § 7, § 10 ust. 1i 2 , § 11, § 14 ust.1, § 20 ust. 10, § 23 
ust. 2 – (wpis15, Ns Rej: H-11276 z dn. 15.12.1994 r.)------------------------------------------------ 

13.  Akt notarialny z  dnia 06.05.1995r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-1663/95,  dot.: zmiana § 10 ust. 2, § 24 ust. 1 – (wpis 17, Ns Rej: H-4517/95 
z dn. 17.05.1995 r.)------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.  Akt notarialny z dnia 05.02.1996 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-779/96,  dot.:  zmiana § 10 ust. 4, § 11, § 20 pkt 1, 9, 16, § 23 ust. 6, 7 , § 26 – 
(wpis 20, Ns Rej: H-1523/95 z dn. 06.03.1996 r.) ----------------------------------------------------- 

15.  Akt notarialny z dnia 31.05.1996 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-3187/96, dot.: §10 ust. 2 – (wpis 24, Ns Rej: H-6499/77 z dn. 26.05.1997 r.) -- 

16.  Akt notarialny z dnia 14.06.1997 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, J. Nalewajek w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
82, nr Rep. A-4485/97, dot.: zmiana § 6, § 14 ust. 2, § 17, § 19 ust. 1 i 2 – (wpis 25, Ns Rej: 
H-8389/97 z dn. 08.07.1997 r.)---------------------------------------------------------------------------- 

17.  Akt notarialny z dnia 17.09.1998 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82, nr Rep. A-
8730/98, dot.: zmiana § 10 ust. 4.2 – (wpis 27, Ns Rej: H-12283/98 z dn. 29.09.1998 r.) ----- 

18.  Akt notarialny z dnia  28.08.1999 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, A. Mroczkowska-Gołowicz w Warszawie przy ul. 
Wilczej 28 lok. 1, nr Rep. A-5582/99, dot.: zmiana § 10 ust. 2, § 14 ust. 2 i 3, § 19 pkt. 18 – 
(wpis 29, Ns Rej: H-13714/98, H-16386/98 z dn.18.01.1999 r. oraz wpis 31, Ns Rej: H- 
12460/99 z dn.21.10.1999 r.) ------------------------------------------------------------------------------ 

19.  Akt notarialny z dnia 28.08.2000 r. sporządzony przez notariusza Agnieszkę Mroczkowską-
Gołowicz – Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, A. Mroczkowska-Gołowicz w 
Warszawie przy ul. Wilczej 28 lok. 1, nr Rep. A- 5983/2000, dot. zmiana § 7 ust. 1 – (wpis 
34, Ns Rej: H-12617/2000, z dn. 18.10.2000 r.)-------------------------------------------------------- 

20. Akt notarialny z dnia 23.04.2001 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, A. Mroczkowska-Gołowicz w Warszawie przy ul. 
Wilczej 28 lok. 1, nr Rep. A- 3326/2001, dot. zmiana § 19 pkt 8, § 22 pkt 3, § 25 a  – (wpis 
1, NS-REJ.KRS/3210/1/739 z dnia 17.05.2001 r.)---------------------------------------------------- 

21. Akt notarialny z dnia 04.07.2001 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, A. Mroczkowska-Gołowicz w Warszawie przy ul. 
Wilczej 28 lok. 1, nr Rep. A- 5681/2001 dot. zmian  § 4, § 5, tytuł rozdziału II, § 7, § 9, § 
10, § 16, § 18 ust. 1 i 3, § 19, § 21, § 22 ust.6, § 24, w § 26 skreśla się pkt. 1. (wpis 3, NS-
REJ.KRS/1874/2/736 z dnia 27.05.2002 r.)------------------------------------------------------------ 

22. Akt notarialny z dnia 29.07.2003 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, A. Mroczkowska-Gołowicz w Warszawie przy ul. 
Wilczej 28 lok. 1, nr Rep. A- 4612/2003 dot. zmian  § 10 ust. 2 (wpis 8, NS-
REJ.KRS/15265/03/504 z dnia 05.09.2003 r.)--------------------------------------------------------- 
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23. Akt notarialny z dnia 30.06.2005 r. sporządzony przez notariusza Agnieszkę Mroczkowską-
Gołowicz – Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, A Mroczkowska-Gołowicz w 
Warszawie przy ul. Wilczej 28 lok. 1, nr Rep. A- 3099/2005 dot. zmian § 7 ust. 1 punkty 3, 
37, 38, 39, 42, 47, 48, 55, 56 oraz skreślenia w  § 7 ust. 1 punktu 49. (wpis 9, NS-REJ.KRS 
18203/05/995 z dnia 28.07.2005 r.) ---------------------------------------------------------------------- 

24. Akt notarialny z dnia 30.06.2006 r. sporządzony przez notariusza Agnieszkę Mroczkowską-
Gołowicz – Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, A Mroczkowska-Gołowicz w 
Warszawie przy ul. Wilczej 28 lok. 1, nr Rep. A- 3117/2006 dot. zmian § 7 ust. 1 punkt 3, § 
21 ust 1, 2, § 22 ust. 1a, 3, 6a  (wpis 19, NS-REJ.KRS/23889/06/230 z dnia 18.07.2006 r.)--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

25. Akt notarialny z dnia 30.06.2008 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, A Mroczkowska-Gołowicz w Warszawie przy 
ul. Wilczej 28 lok. 1, nr Rep. A- 2688/2008 dot. zmian § 7 ust. 1, § 22 ust. 1a (wpis 19, NS-
REJ.KRS/17635/08/102 z dnia 11.07.2008 r.)---------------------------------------------------------  

26. Akt notarialny z dnia 30.06.2009 r. sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka – 
Kancelaria Notarialna M. i W. Bołdok, A Mroczkowska-Gołowicz w Warszawie przy 
ul. Wilczej 28 lok. 1, nr Rep. A- 2777/2009 dot. zmian § 6, §10 ust.4.1, § 10 ust.4.2, § 10 ust. 
4.3, § 10 ust. 4.5, § 12, § 18 (wpis 25 NS-REJ.KRS/19775/09/632 z dnia 10.08.2009 r.) -----
------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Akt notarialny z dnia 26.06.2012 r. sporządzony przez notariusza Tomasza Cygana-
Kancelaria Notarialna Tomasz Cygan notariusz, Ewa Mroczek notariusz Spółka cywilna w 
Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 133/43, nr R e p e r t o r i u m  A nr  19522/2012 
dot. zmian §10 ust.2.1.   
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Tekst   jednolity  

  Statutu  „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. 

Ustalony Uchwałą 2/2012 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 czerwca 2012 roku  

 

S  T  A  T  U  T                                                       

"MOSTOSTAL-EXPORT"  SPÓŁKA  AKCYJNA            

                                                   

                                                                              

I.   POSTANOWIENIA  OGÓLNE     

§ 1   

Firma Spółki brzmi: "MOSTOSTAL-EXPORT" Spółka Akcyjna. Spółka moŜe uŜywać skrótu 
firmy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. i jej odpowiedników w językach obcych. -------------------- 

§ 2   

 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.----------------------------------------------------------- 

§ 3   

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --------------------------------------- 

§ 4   

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa. --------------- 

§ 5   

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ----------------------------------------------------------------------- 

§ 6   

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz 
raportem bieŜącym w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub  
w Monitorze Polskim B. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II.  PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI     

§ 7   

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności budowlanej,  produkcyjnej, 
handlowej i usługowej w kraju i za granicą, a w szczególności:------------------------------------- 

1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),-------- 

2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
(41.20.Z),---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),----------------------------------------------- 

4) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),----------------------- 

5) roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),----------------------------------------------- 
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6) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),--------- 

7) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z), 

8) roboty związane z budową obiektów inŜynierii wodnej (42.91.Z),--------------------------------- 

9) roboty związane z budową pozostałych obiektów inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (42.99.Z),----------------------------------------------------------------------------- 

10) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),---------------------------------------------- 

11) przygotowywanie terenu pod budowę (43.12.Z),------------------------------------------------------
- 

12) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŜynieryjnych (43.13.Z),------------------------
- 

13) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),------------------------------------------------------- 

14) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 
(43.22.Z),---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),--------------------------------------- 

16) tynkowanie (43.31.Z),-------------------------------------------------------------------------------------- 

17) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),-------------------------------------------------------------- 

18) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),-------------------------------------- 

19) malowanie i szklenie (43.34.Z), -------------------------------------------------------------------------- 

20) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),------------------- 

21) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),------------------------------------------- 

22) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), 

23) działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą drewna i materiałów budowlanych 
(46.13.Z),------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

24) działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów róŜnego rodzaju (46.19.Z),---------
- 

25) sprzedaŜ hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),------------------------------------------------------- 

26) sprzedaŜ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŜenia sanitarnego (46.73.Z),--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

27) sprzedaŜ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŜenia 
hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),------------------------------------------------------------------- 

28) sprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),---------------------------------------------------- 

29) transport drogowy towarów (49.41.Z), ----------------------------------------------------------------- 

30) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), ----------------------------------------------- 

31) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),--------------------------- 

32) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),--------------- 

33) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 
(62.09.Z),------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

34) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
(63.11.Z), -------------------------------------------------------------------------------- 
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35) pozostałe pośrednictwo pienięŜne (64.19.Z),---------------------------------------------------------- 

36) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),-------------------------------------------------------- 

37) leasing finansowy (64.91.Z),------------------------------------------------------------------------------- 

38) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),------------------------------------------------------- 

39) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),---------------------------------------------------- 

40) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń 
i funduszów emerytalnych (66.19.Z),-------------------------------------------------------------------- 

41) kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),----------------------------------- 

42) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (68.20.Z),----------- 

43) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),----------------------------------------------- 

44) zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie (68.32.Z),---------------------------- 

45) działalność prawnicza (69.10.Z),------------------------------------------------------------------------- 

46) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),----------------------------- 

47) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),-------------------------------- 

48) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
(70.22.Z),------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

49) działalność w zakresie architektury (71.11.Z), --------------------------------------------------------- 

50) działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),------------ 

51) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),------------------------------------------------------------ 

52) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 
(78.10.Z),------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

53) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),----------------------------------------------------- 

54) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),--------------------- 

55) działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura (82.11.Z),---------------------- 

56) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 
działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),-------------------------------------------- 

57) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (82.99.Z),------------------------------------------------------------------------------ 

58) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z).------------------------ 

 

2. Jeśli niektóre rodzaje działalności wymagałyby zezwolenia odpowiednich władz polskich, 
działalność taka zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń.------------ 

§ 8   

Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą, w szczególności Spółka moŜe otwierać 
oddziały, zakłady i przedstawicielstwa - na terenie całego kraju i za granicą. -------------------------- 

§ 9   

Spółka moŜe zakładać i być wspólnikiem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych 
oraz moŜe uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych. --------------- 
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III.  KAPITAŁ  WŁASNY     

§ 10   

1. Kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy tworzą łącznie kapitały własne Spółki. ---------- 

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.684.300 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset 
osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 44.558.803 (czterdzieści cztery 
miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) akcje o wartości nominalnej 1 
(jeden) złoty kaŜda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 43.558.803 (czterdzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) 
akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, a 1.000.000 (jeden milion) akcji jest akcjami 
imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu. --------------------------------------------------------- 

 W dniu 18 stycznia 1999 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI 
Wydział Gospodarczy - Rejestrowy dokonał rejestracji umorzenia 1.125.497 (jednego 
miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji Spółki na 
okaziciela. 

2.2 Warunkowo podwyŜszony kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.368.600 zł (słownie: 
dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i 
dzieli się na 91.368.600 akcji zwykłych na okaziciela Emisji VI o numerach od 
VI00000001 do VI91368600, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) 
kaŜda i łącznej wartości nominalnej 91.368.600 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden 
milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset 00/100). Celem warunkowego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych 
Spółki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, o wartości 
nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych 
serii A o numerach od A00000001 do A91368600. Jeden warrant subskrypcyjny serii A 
uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Emisji VI. Uprawniony z warrantów 
subskrypcyjnych serii A o numerach od A00000001 do A91368600 moŜe wykonać 
wynikające z nich prawo do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VI o 
numerach od VI00000001 do VI91368600 w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku. ------ 

3.1. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na 
okaziciela są akcjami zwykłymi, a akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi co do 
głosu. Jedna akcja imienna uprzywilejowana uprawnia do oddania 5 głosów podczas 
głosowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2. Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu mogą być przenoszone tylko za zezwoleniem 
Spółki. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien być złoŜony Zarządowi Spółki na 
piśmie za potwierdzeniem odbioru. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza  w formie 
pisemnej w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli Rada Nadzorcza odmawia 
takiego zezwolenia, w terminie jednego miesiąca wskazuje listem poleconym innego 
nabywcę akcji - wg ceny i sposobu zapłaty ustalonej przez zbywcę. ----------------------------- 

3.3. W przypadku  uchybienia  terminu,  o którym mowa w  pkt  3.2, akcja imienna moŜe być 
zbyta bez ograniczenia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3.4. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne, natomiast akcje 
imienne uprzywilejowane co do głosu mogą być zamienione na akcje na okaziciela, lecz 
tracą uprzywilejowanie.----------------------------------------------------------------------------------- 
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4.1. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), 
z zachowaniem przepisów o obniŜeniu kapitału zakładowego. ---------------------------------- 

4.2. Umorzenie dobrowolne moŜe być dokonane za wynagrodzeniem i polega na nabyciu 
akcji przez Spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za 
określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilość akcji 
przewidzianych do nabycia ustalonych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. --------- 

4.3. Umorzenie akcji następuje z momentem obniŜenia kapitału zakładowego.-------------------- 

4.4. Szczegółowe warunki umorzenia, w tym termin wiązania oferty Spółki, określi Rada 
Nadzorcza.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.5. W zamian na akcje umorzone Spółka moŜe wydawać świadectwa uŜytkowe. ----------------- 

§ 11   

Spółka tworzy ponadto fundusze: świadczeń socjalnych, nagród, ryzyka handlowego.-------------- 

§ 12   

Akcjonariuszowi Spółki posiadającemu zapisane na rachunku papierów wartościowych akcje na 
okaziciela Spółki, przysługuje uprawnienie do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego 
oraz imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
PowyŜsze dokumenty wystawiane są na Ŝądanie akcjonariusza przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Kodeksu spółek handlowych. Imienne 
świadectwo depozytowe potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji 
wskazanych w jego treści. Imienne zaświadczenie potwierdza prawo do uczestnictwa na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki osoby będącej akcjonariuszem Spółki w dniu rejestracji 
uczestnictwa. Dzień rejestracji uczestnictwa przypada na szesnaście dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia Spółki. -------------------------------------------------------------------------------- 

§ 13   

Zysk Spółki pomniejszony o naleŜne obciąŜenia publicznoprawne stanowi zysk do podziału 
(czysty zysk roczny). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 14   

1. Czysty zysk Spółki moŜe być przeznaczony w szczególności na: ---------------------------------- 

a) odpis na kapitał zapasowy,--------------------------------------------------------------------------- 

b) odpis na kapitał rezerwowy, ------------------------------------------------------------------------- 

c) odpis na fundusze,------------------------------------------------------------------------------------- 

d) dywidendy, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---------------------- 

2. Termin „dnia prawa do dywidendy” i „dnia wypłaty dywidendy” ustala Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy, a ogłasza Zarząd.------------------------------------------------------- 

3. Wypłata dywidendy moŜe być dokonana w papierach wartościowych lub w sposób 
mieszany w papierach wartościowych i środkach pienięŜnych. -------------------------------------- 

§ 15 

Szczegółowe zasady dysponowania funduszami określają regulaminy funduszów uchwalone 
przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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§ 16   

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy 
po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłoŜyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie 
finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -- 

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe po rozpatrzeniu 
przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.------------------- 

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1991 r. --- 

 

 

IV.  WŁADZE  SPÓŁKI         

§ 17    

Władzami  Spółki  są: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 a)   Walne  Zgromadzenie,-------------------------------------------------------------------------------------- 

 b)   Rada  Nadzorcza,-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 c)   Zarząd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

1.  WALNE  ZGROMADZENIE   

§ 18   

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca czerwca kaŜdego roku. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza 
lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe zwołać takŜe Rada Nadzorcza bądź 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w Spółce..-------------------------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza moŜe zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli Zarząd nie zwołał 
go w terminie do końca czerwca danego roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w 
przypadku, gdy uzna to za wskazane.--------------------------------------------------------------------- 

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego, mogą Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. 
śądanie takie naleŜy złoŜyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. JeŜeli Zarząd 
nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania, sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić 
do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym 
Ŝądaniem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego, mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego 
Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie Ŝądanie Zarządowi w terminie nie później niŜ 
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. śądanie 
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moŜe zostać złoŜone na piśmie lub drogą elektroniczną. śądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest 
obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na Ŝądanie 
akcjonariuszy, nie później jednak niŜ w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------- 

5. 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 projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia 
projektów uchwał na stronie internetowej Spółki. ---------------------------------------------------- 

6. KaŜdy z akcjonariuszy Spółki moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. ------------------------------------- 

§ 19 

1.  Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: ------------------------------------------------------------ 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok 
obrotowy oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej 
(holdingu), ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania  przez 
nich obowiązków, ------------------------------------------------------------------------------------- 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za ubiegły 
rok obrotowy, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości 
odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, ----------------------------------------------- 

5) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 
przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,------------------------- 

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierŜawiania przedsiębiorstwa oraz 
ustanowienia na nim prawa uŜytkowania, --------------------------------------------------------- 

7) decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczanie likwidatora, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, ----- 

9) wybór oraz odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przy czym w 
przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub 
przyczyn losowych, Rada Nadzorcza moŜe dokooptować w to miejsce nowego 
członka Rady, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

10)  podejmowanie uchwał  w  sprawie  zmian  statutu,  w tym zwłaszcza podwyŜszania lub 
obniŜania kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------- 

11)  zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,----------------------------------------------------- 

12)  zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------- 

13)  uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------ 

14)  ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, ------------------------------------- 

15)  podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -------------------------------------------------------- 
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16) podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie spółek 
handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę 
Nadzorczą i Zarząd,----------------------------------------------------------------------------------- 

17) podejmowanie uchwał w sprawie wypłacenia dywidendy w papierach wartościowych.--- 

2.  Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji jeŜeli uchwała będzie 
podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co 
najmniej połowę kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------- 

§ 20 

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione 
Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy powinny być 
zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.------------------------------------------------------------- 

§ 21 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, bez 
względu na ilość reprezentowanych na nim głosów, chyba Ŝe z postanowień Kodeksu 
spółek handlowych lub statutu wynika co innego.---------------------------------------------------- 

2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej 
w  porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego 
Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, 
którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. Uchwała 
o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad moŜe zapaść jedynie 
w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien 
zostać szczegółowo umotywowany.--------------------------------------------------------------------- 

 

2.  RADA  NADZORCZA   

§ 22 

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków powoływanych na trzy lata, 
z wyjątkiem pierszej Rady, powołanej na rok. ---------------------------------------------------------- 

1a. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezaleŜności od 
spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryterium 
niezaleŜności członków rady nadzorczej stosuje się uregulowania zawarte w „Dobrych 
Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.------------------------------------------------------------ 

2. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w kaŜdym czasie odwołani w 
sposób przewodziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania 
członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji  lub przyczyn losowych,  Rada 
Nadzorcza moŜe dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany 
członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliŜszym 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------ 

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, 
z zastrzeŜeniem ust. 6a. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego. 
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając 
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. Rada Nadzorcza moŜe podejmować 
uchwały w trybie pisemnym jak równieŜ przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość.-------------------------------------------------------------------------                                       

4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu. ------ 
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5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania 
wszystkich dokumentów Spółki oraz Ŝądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i 
pracowników Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:----------- 

- bada sprawozdania finansowe Spółki i grupy kapitałowej (holdingu), zarówno co do 
zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku 
Spółki, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe, --------- 

- zatwierdza regulamin Zarządu Spółki, -------------------------------------------------------------- 

- ustala liczbę członków Zarządu, zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala 
wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich premiowania, 
wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku 
pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeŜonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,---- 

- opiniuje projekty zmian statutu.----------------------------------------------------------------------- 

6a.  Bez zgody większości niezaleŜnych członków Rady Nadzorczej, nie  powinny być 
podejmowane uchwały w sprawach: -------------------------------------------------------------------- 

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze 
spółką na rzecz członków Zarządu, ----------------------------------------------------------------- 

- wyraŜenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zaleŜny, istotnej umowy 
z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z 
podmiotami z nimi powiązanymi, ------------------------------------------------------------------- 

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzania badania sprawozdania finansowego 
Spółki i grupy kapitałowej po zapoznaniu się z rekomendacją komitetu audytu.------------ 

7. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i 
grupy kapitałowej (holdingu). ----------------------------------------------------------------------------- 

8. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowe warunki umorzenia akcji.---------------------------------- 

9.  Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.   ZARZĄD  SPÓŁKI         

§ 23  

1. Zarząd Spółki składa się z liczby od 1 do 5 członków. ----------------------------------------------- 

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości decyduje głos Prezesa 
Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 24 

Członków Zarządu, z zastrzeŜeniem § 19 pkt 9) powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej 
pięcioletniej kadencji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki.------------------------------------------ 
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§ 25   

Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju 
lub określonych spraw - Zarząd Spółki moŜe udzielać pełnomocnictw. Zarząd Spółki zawiera 
umowy z biegłym rewidentem. --------------------------------------------------------------------------------- 

§ 25a 

Zarząd podejmuje decyzję o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości w zakresie planów 
inwestycyjnych, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.------------------------------------ 

§ 26 

Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki  
upowaŜnieni są: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/   dwóch członków Zarządu - działających łącznie, ----------------------------------------------------- 

2/   dwóch prokurentów  - działających łącznie,------------------------------------------------------------ 

3/   członek Zarządu i prokurent - działających łącznie. -------------------------------------------------- 

§ 27   

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez 
Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

§ 28 

Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd 
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 29 

Koszty tego aktu ponosi Spółka. ------------------------------------------------------------------------------- 

§ 30   

Odpisy niniejszego aktu naleŜy wydawać Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. ----------------- 

 

 

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. 


