
 

 

Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

KRS 0000249524, NIP 107-00-03-607.  Kapitał zakładowy wynosi 1.155.056  PLN (w pełni opłacony). Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.  
T: +48 22 44 00 100, F: +48 22 44 00 105, E: biuro@copernicus.pl, www.copernicus.pl 

 

 

„SSTTAATTUUTT  SSPPÓÓŁŁKKII  PPOODD  FFIIRRMMĄĄ  

CCOOPPEERRNNIICCUUSS  SSEECCUURRIITTIIEESS  SSPPÓÓŁŁKKAA  AAKKCCYYJJNNAA 

((tteekksstt  jjeeddnnoolliittyy))  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka działa pod firmą „Copernicus Securities Spółka Akcyjna”.  --------------------------------------  

2. Spółka może używad następującego skrótu firmy „Copernicus Securities S.A.”. Spółka może również 

używad logo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Warszawa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 3 

Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  -------------------------------------  

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 4 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  ---------------------------------------------------------------------------------  

a) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z);  --------------------------------------------------------  

b) Działalnośd maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 

66.12.Z);   

c) Działalnośd związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);  ------------------------------------  

d) Pozostała działalnośd wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeo i funduszów 

emerytalnych (PKD 66.19.Z);  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Pozostała finansowa działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeo i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);  -------------------------------------------------------------  

f) Pozostała działalnośd wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);  ---  

2. W zakresie wyżej określonej działalności maklerskiej przedmiotem działalności Spółki będzie:  -------  

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceo nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;  --------  

b) wykonywanie zleceo, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie;  -----------------  

c) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;  -----------------------  

d) oferowanie instrumentów finansowych;  -------------------------------------------------------------------  

e) prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich 

obsługi, z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez bank powierniczy;  ----------------------------------  

f) przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych;  --------  

g) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub 

innych zagadnieo związanych z taką strukturą lub strategią;  -------------------------------------------------------  

h) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.  --  

3. Jeżeli zgodnie z prawem podjęcie określonej działalności uzależnione jest od uzyskania właściwego 
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pozwolenia, zgody lub koncesji, Spółka podejmie taką działalnośd dopiero po uzyskaniu takiego 

pozwolenia, zgody lub koncesji.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI 

§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.155.056 zł (słownie: jeden milion sto pięddziesiąt pięd tysięcy 

pięddziesiąt szczęśd złotych) i dzieli się na:  ------------------------------------------------------------------------------  

a) 900.001,00 (dziewiędset tysięcy jeden) akcji serii imiennych serii A, o nominalnej wartości 1 zł 

(jeden złoty) każda,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) 125.555 (sto dwadzieścia pięd tysięcy piędset pięddziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C o 

nominalnej wartości 1 zł (jeden złoty) każda,  --------------------------------------------------------------------------  

c) 129.500 (sto dwadzieścia dziewięd tysięcy piędset) akcji zwykłych imiennych serii C1 o nominalnej 

wartości 1 zł (jeden złoty) każda,  ------------------------------------------------------------------------------------------  

z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi, za wyjątkiem akcji zarejestrowanych w depozycie 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., które z chwilą ich rejestracji w ww. 

depozycie i dematerializacji stają się akcjami zwykłymi na okaziciela.  -------------------------------------------  

3. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.  -----------------------------------------  

4. Spółka może emitowad obligacje zamienne na akcje na warunkach określonych przepisami prawa.   

§ 6 

Akcje są zbywalne.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 7 

1. Kapitał zakładowy może zostad podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości 

dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może upoważnid Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisji 

nowych akcji i określenia warunków takiej emisji.  --------------------------------------------------------------------  

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeostwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych przez nich akcji (prawo poboru).  -------------------------------------------------------------------------  

3. Akcjonariusze mogą zrzec się prawa poboru przekazując Spółce pisemne zawiadomienie o zamiarze 

zrzeczenia się takiego prawa. W takim przypadku akcjonariusze, którzy nie zrzekną się swojego prawa 

poboru, będą mieli prawo jako pierwsi objąd nowe akcje w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.  

4. Jeżeli objęcie akcji w ramach wykonania prawa poboru wymaga uzyskania pozwolenia organu 

administracji publicznej lub braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, wykonanie takiego prawa jest 

możliwe wyłącznie po uzyskaniu takiego pozwolenia lub po bezskutecznym upływie okresu przewidzianego 

w odpowiednich przepisach prawa do zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ władzy. Jeżeli właściwy 

organ zgłasza swój sprzeciw lub wydaje negatywną decyzję, lub jeżeli zbywający akcjonariusz nie uzyskał 

zgody lub pozwolenia w terminie 6 miesięcy od daty zgłoszenia oferty zbycia akcji, zbywający akcjonariusz 

ma prawo zbyd akcje osobie trzeciej bez żadnych ograniczeo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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§ 8 

1. Kapitał zakładowy może zostad podwyższony przez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego w 

kwocie do ustalenia uchwałą Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym 

akcjonariuszom.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Kapitał zakładowy może zostad obniżony przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części 

akcji.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 9 

Kapitał zapasowy Spółki przeznaczony na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym tworzony 

jest z odpisów z zysku. Na kapitał zapasowy wpłacane jest 8% zysku wykazanego w bilansie Spółki, dopóki 

wysokośd kapitału zapasowego nie osiągnie wartości równej jednej trzeciej wysokości kapitału 

zakładowego.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

§ 10 

1. Spółka może utworzyd kapitał rezerwowy na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym 

oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.  --------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może tworzyd inne kapitały i fundusze.  ---------------------------------------------------------------------  

 

OBJĘCIE AKCJI SPÓŁKI 

§ 11 

Akcjonariusze pokryli swoje akcje wkładem pieniężnym.  -----------------------------------------------------------  

 

ORGANY SPÓŁKI 

§ 12 

Organami Spółki są:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Walne Zgromadzenie;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Rada Nadzorcza;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
WALNE ZGROMADZENIE 

§ 13 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

winno się odbyd w terminie sześciu miesięcy od upływu każdego roku obrotowego.  -----------------------  

2. Walne Zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki lub w Katowicach. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w miarę konieczności, na wniosek: Zarządu, Rady 

Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej5 procent kapitału zakładowego.  

4. Wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określad sprawy, które mają byd 

przedmiotem obrad Zgromadzenia.  ----  

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwoład Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia 

w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie.  --------------------------------------------------------------------  
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6. Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwały dotyczące w szczególności następujących spraw:  ----------  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za poprzedni rok obrotowy;  -------------------------------------------------------------------------------  

b) podział zysku lub sposób i zasady pokrycia strat;  ----------------------------------------------------------------  

c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania powierzonych im zadao;  -----------  

d) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeo o naprawienie szkody spowodowanej przy utworzeniu 

Spółki lub podczas sprawowania nad nią zarządu lub nadzoru;  ---------------------------------------------------  

e) zmiany Statutu;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;  ------------------------------------------------------------  

g) utworzenie lub znoszenie specjalnych funduszy i kapitałów;  -------------------------------------------------  

h) emisja obligacji;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) ustalenie wysokości wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej;  ----------------------------------------------  

j) likwidacja lub połączenie Spółki;  -------------------------------------------------------------------------------------  

k) wybór likwidatorów;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) kwestie umieszczone na porządku obrad przez akcjonariuszy w trybie przepisanym w Kodeksie spółek 

handlowych;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

m) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;  -------------------------------------------------------------------------  

oraz inne kwestie zaproponowane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.  ---------------------------------  

§ 14 

1. Wszelkie sprawy przeznaczone do umieszczenia na porządku obrad Walnego Zgromadzenia winny 

wcześniej byd przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej.  ----------------------------------------------------  

2. Akcjonariusze reprezentujący w sumie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego zamierzający 

umieścid sprawy Spółki w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni zgłosid pisemny wniosek w tej 

sprawie do Zarządu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 

zawierad uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd 

następnie przedstawia taki wniosek Radzie Nadzorczej wraz ze swoją opinią.  --------------------------------  

3. Wniosek złożony co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy 

reprezentujących w sumie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego musi byd obowiązkowo 

przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.  --------------------------------------------------------------------------------  

§ 15 

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyd w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez swoich 

pełnomocników.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Pod rygorem nieważności pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu 

oraz do głosowania podczas jego obrad powinny byd udzielone w formie pisemnej i dołączone do 

protokołu z takiego Walnego Zgromadzenia.  --------------------------------------------------------------------------  

§ 16 

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 17 
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1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządzane jest nad wnioskami dotyczącymi wyboru lub 

odwołania członków organów Spółki lub likwidatorów, wniosków o pociągnięcie ich do odpowiedzialności 

oraz wniosków dotyczących spraw osobistych.  ------------------------------------------------------------------------  

2. Głosowanie tajne winno również zostad przeprowadzone, jeżeli wniosek o takie głosowanie złoży co 

najmniej jeden z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. ------------------------------------  

§ 18 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

Jeżeli żadna z tych osób nie może otworzyd Zgromadzenia z powodu jakichkolwiek przeszkód, otwiera je 

jeden z członków Rady Nadzorczej lub jeden z członków Zarządu.  -----------------------------------------------  
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RADA NADZORCZA 

§ 19 

1. W Radzie Nadzorczej zasiada od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.  ----------  

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dacie 

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres, w 

którym Rada Nadzorcza pełniła swoją kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne 

Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostad wybrani na kolejną kadencję.  -----------------------------------  

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. -----------------------------------  

§ 20 

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali stosowną 

informację z dołączonym do niej porządkiem obrad, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Uchwały 

Rady Nadzorczej są ważne nawet wówczas, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało formalnie 

zwołane, pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich 

nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub umieszczenia określonych spraw na porządku obrad 

posiedzenia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są większością głosów członków Rady Nadzorczej 

uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów „Za” i „Przeciw” głos Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej będzie rozstrzygający.  ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą byd podejmowane telefonicznie lub w innej formie gwarantującej 

wszystkich uczestniczącym członkom Rady Nadzorczej możliwośd skorzystania ze środków bezpośredniego 

komunikowania się na odległośd, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 

poinformowani o treści mającej zostad przyjętej uchwały. Uchwały przyjęte w takim trybie zaczynają 

obowiązywad w momencie podpisania listy obecności oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej przez 

wszystkich uczestników posiedzenia. W takim przypadku za miejsce odbycia posiedzenia oraz sporządzenia 

protokołu uznaje się miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub, w przypadku jego 

nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący.  ---------  

4. W zakresie dopuszczalnym przez prawo uchwała Rady Nadzorczej może zostad podjęta w drodze 

głosowania pisemnego, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o 

treści mającej zostad przyjętej uchwały. Za datę przyjęcia takiej uchwały uznaje się datę jej podpisania 

przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, gdy 

posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący.  ---------------------------------------------------------------------  

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyd w przyjęciu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoje głosy 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głosowanie pisemne nie może byd 

organizowane odnośnie spraw umieszczonych na porządku obrad w trakcie posiedzenia.  ----------------  

6. Tryb podejmowania uchwał opisany w pkt. 3, 4, i 5 nie ma zastosowania do wyboru Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, mianowania członka Zarządu ani do odwołania lub zawieszenia 

tych osób w pełnieniu obowiązków.  --------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 21 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  ---------------------------------------------------------------------  

a) bieżący nadzór nad działalnością Spółki;  ----------------------------------------------------------------------------  

b) wyznaczanie, zawieszanie w pełnieniu obowiązków oraz odwoływanie członków Zarządu;  -----------  

c) badanie sprawozdania finansowego pod kątem jego zgodności z księgami oraz dokumentami oraz 

rzeczywistym stanem rzeczy, badanie sprawozdania  Zarządu oraz zaproponowanego przez Zarząd podziału 

zysku oraz sposobu pokrycia strat oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego 

badania Walnemu Zgromadzeniu, jak również wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania 

sprawozdao finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdao finansowych Spółki; ----------------  

d) zawieszenie niektórych lub wszystkich członków Zarządu z ważnych powodów oraz oddelegowywanie 

członków Rady Nadzorczej do tymczasowego pełnienia zadao członka Zarządu niezdolnego do wypełniania 

swoich obowiązków;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki;  --------------------------------------------------------------------  

f) zatwierdzenie budżetu operacyjnego, rocznego budżetu Spółki, rocznego budżetu wydatków, 

zatwierdzenie zmian lub odstąpienie od podpisania powyższych dokumentów;  -----------------------------  

g) zatwierdzenie planów finansowych Spółki, planów rozwoju i planu działalności Spółki oraz planu 

korporacyjnego;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) rozważenie wniosków i spraw wymagających podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie;  ----------  

i) udzielenie zgody na utworzenie oddziałów Spółki;  ---------------------------------------------------------------  

j) określenie zasad wynagrodzenia Zarządu i pracowników Spółki;  ---------------------------------------------  

k) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd czynności, o których mowa w punktach 3,4 i poniższych 

postanowieniach.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) wykonywanie zadao Komitetu Audytu, który będzie w szczególności:  --------------------------------------  

(i) monitorował proces sprawozdawczości finansowej,  ---------------------------------------------------------  

(ii) monitorował skutecznośd systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(iii) monitorował wykonywanie czynności rewizji finansowej,  --------------------------------------------------  

(iv) monitorował niezależnośd biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao 

finansowych.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

m) wykonywanie zadao Komitetu Wynagrodzeo.  -----------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z członkami Zarządu, określa treśd tych umów w drodze 

uchwały i powołuje osobę odpowiedzialną za ich podpisanie z członkami Zarządu.  -------------------------  

3. Wykonanie poniższych czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej:  

a) podpisanie umowy nabycia, najmu/dzierżawy lub innej umowy w celu uzyskania przez Spółkę środków 

trwałych lub środków obrotowych lub innych aktywów nie uwzględnionych w rocznym budżecie Spółki, - 

b) podpisanie umów, których zakres wykracza poza podstawową działalnośd Spółki,  ----------------------  

c) podjęcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem, którego wartośd w ramach jednorazowej transakcji 

lub szeregu transakcji stanowi równowartośd w PLN kwoty przekraczającej 50.000 Euro, chyba że takie 

transakcje zostały uwzględnione w rocznym budżecie Spółki,  -----------------------------------------------------  
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d) każdorazowe zaciągniecie zobowiązao wekslowych, w tym także wystawienia weksla in blanco, bez 

względu na wysokośd zobowiązania wekslowego.  --------------------------------------------------------------------  

e) sprzedaż lub ustanowienie obciążenia na prawach autorskich lub prawach własności intelektualnej lub 

przemysłowej, podpisanie umów licencyjnych, w których Spółka występuje jako licencjodawca,  -------  

f) podpisanie kontraktów lub innych umów lub złożenie jednostronnych oświadczeo woli 

uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie działalności Spółki w zakresie przewidzianym 

w § 4 niniejszego Statutu.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Wykonanie poniższych czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej:  

a) zawarcie, zmiana, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy zawartej pomiędzy Spółką i jej 

akcjonariuszami lub innymi osobami powiązanymi bezpośrednio lub pośrednio z akcjonariuszami;  ----  

b) utworzenie lub nabycie przedsiębiorstwa lub akcji/ udziałów innej spółki, z wyjątkiem akcji/ udziałów 

funduszy działających na rynku pieniężnym;  ---------------------------------------------------------------------------  

c) uczestniczenie w joint venture lub spółce osobowej z dowolną jakimkolwiek podmiotem lub połączenie 

z jakimkolwiek podmiotem;  ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 

d) utworzenie jednoosobowej spółki kapitałowej, w tym we współpracy z innymi podmiotami.  -------  

5. Wykonanie czynności, o których mowa w punktach 4 a - d powyżej, wymaga zatwierdzenia uchwałą 

Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich jej członków.  -----------------------------------------  

6. Rada Nadzorcza mając na celu wykonanie powyższych czynności może zapoznad się z rozdziałem 

dotyczącym wyników Spółki, zażądad od Zarządu lub pracowników Spółki przekazania jej raportów lub 

złożenia wyjaśnieo, a także może dokonad korekty aktywów Spółki i zbadad jej księgi i dokumenty.  ---  

§ 22 

Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się w terminach i w trybie przewidzianym w regulaminie Rady 

Nadzorczej.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ZARZĄD 

§ 23 

Zarząd będzie składał się z jednego lub większej liczny członków, w tym Prezesa Zarządu.  ----------------  

§ 24 

1. Członków Zarządu powołuje, zawiesza ich w czynnościach i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd 

zostanie powołany przez założycieli Spółki.  -----------------------------------------------------------------------------  

2. Zarząd zarządza ogólnymi sprawami Spółki i reprezentuje Spółkę.  --------------------------------------------  

3. Tryb działania Zarządu określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  --------------------------  

4. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 lata.  -----------------------------------------------------------------------------  

5. Do składania oświadczeo woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”---------------------------------------  

§ 25 

Zarząd występuje do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sporządzonych przez niego budżetów, w tym 

budżetu operacyjnego Spółki, rocznego budżetu Spółki, rocznego budżetu wydatków i planu 

korporacyjnego (o ile zostanie sporządzony przez Zarząd), a także zwróci się o zatwierdzenie zmian 
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powyższych budżetów lub odstąpienie od ich realizacji, a także będzie informował Radę Nadzorczą na 

bieżąco o wszelkich istotnych okolicznościach dotyczących wykonania któregokolwiek z budżetów 

zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

§ 26 

Założycielami Spółki są:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) AS Suprema Securities;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Pan Marcin Billewicz;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Pan Marek Witkowski.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 27 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kooczy się 31 grudnia 2006 roku. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 28 

Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy 

polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.”.”  -----------------------------------------------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania Marcin Skrobek stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 

664 668 ważnych głosów z 664 668 akcji, co stanowi 57,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za 

powzięciem powyższej uchwały oddano 664 668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 

nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Do punktów 19 i 20 porządku obrad:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy. ------------------  

 


