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Uchwała nr 25/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 

z dnia 3 lipca 2012 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie  

art. 430 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. e   

Statutu Spółki  uchwala co następuje: 

Par.1 

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 

 

Par. 11 ust. 1 Statutu o treści: 

 

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób powoływanych na wspólną 

kadencję.  

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) osób powoływanych na wspólną kadencję.  

 

 

Par. 11 ust. 2 Statutu o treści: 

 

Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata (z wyjątkiem pierwszego Zarządu, 

którego kadencja trwa 2 (dwa) lata). Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. 

W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu oraz Członkowie 

Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa 

Zarządu lub z własnej inicjatywy. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata (z wyjątkiem pierwszego Zarządu, 

którego kadencja trwa 2 (dwa) lata). Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.  
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Par. 11 ust. 3 Statutu o treści: 

 

Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów 

Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

(3a) Podmiotami posiadającymi osobiste uprawnienia do powoływania i 

odwoływania członków Zarządu są akcjonariusze Dom Maklerski IDM S.A. z 

siedzibą w Krakowie oraz Marek Pawlik. 

 

(3b) Akcjonariusz Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie jest uprawniony 

do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, jako prezesa Zarządu. 

Akcjonariusz Marek Pawlik jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch 

członków Zarządu, w tym jednej jako Wiceprezesa.  

 

(3c) Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji przez 

Akcjonariusza, który go powołał. 

  

(3d) Uprawnienie akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, o 

którym mowa w pkt 3b powyżej, zostaje przyznane na okres do dnia 15 maja 2014 

roku, z zastrzeżeniem, że wygasa ono również automatycznie w przypadku, gdy po 

dniu 1 grudnia 2012 roku udział, bezpośredni i pośredni, akcjonariusza Dom 

Maklerski IDM S.A. z siedziba w Krakowie w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spadnie poniżej 25% i stan taki będzie utrzymywał się nieprzerwanie 

przez okres dłuższy niż 30 dni, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia za 

głosy będące w posiadaniu akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w 

Krakowie uważa się również głosy posiadane na podstawie pełnomocnictw do 

wykonywania prawa głosu. 

 

(3e) Z chwilą wygaśnięcia uprawnienia, o których mowa w pkt (3d), wygasa mandat 

powołanego przez akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie 

członka Zarządu. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały 

Zarząd, na swoim najbliższym posiedzeniu. W takim wypadku, pozostali członkowie 

Zarządu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Zarządu, który może 

pełnić tę funkcję do dnia wyboru członka Zarządu według zasad przewidzianych w 

Kodeksie Spółek Handlowych. 

 

(3f) Jeżeli wskutek wystąpienia zdarzeń faktycznych lub prawnych liczebność 

Zarządu spadnie poniżej liczby określonej w Statucie, wówczas akcjonariusze, o 

których mowa w pkt (3b) są zobowiązani do wykonania swoich uprawnień, w 

terminie 2 (dwóch) tygodni od zajścia tych zdarzeń, tak aby skład Zarządu był 

zgodny ze Statutem spółki. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, 

pozostali członkowie Zarządu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka 

zarządu, który może pełnić tę funkcję do dnia wyboru członka Zarządu według 

zasad przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. 
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(3g) Po wygaśnięciu uprawnień osobistych akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. 

powoływanie i odwoływanie członka Zarządu do powoływania i odwoływania którego 

uprawniony był akcjonariusz Dom Maklerski IDM S.A., będzie następowało na 

zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. 

 

Par. 11 ust. 4 Statutu o treści: 

 

Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarząd lub cały Zarząd mogą być 

odwołani przed upływem kadencji lub zawieszeni w czynnościach przez Walne 

Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą 

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu. 

 

 

Par. 11 ust. 10 Statutu o treści: 

 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest 

jednoosobowo Prezes Zarząd albo dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu 

łącznie z Prokurentem 

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest 

współdziałanie  dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z 

Prokurentem. 

 

Par. 12 ust. 2 Statutu  o treści 

 

Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie i określa liczbę jej 

członków. 

  

Otrzymuje brzmienie: 

 

(2) Podmiotami posiadającymi osobiste uprawnienia do powoływania i odwoływania 

członków Rady Nadzorczej są akcjonariusze Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w 

Krakowie oraz Marek Pawlik. 

 

(2a) Akcjonariusz Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie jest uprawniony 

do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) osób, w tym przewodniczącego, a Marek 

Pawlik jest uprawniony do powoływania i odwoływania do 4 (czterech) osób, w tym 

siebie. Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z art. 385 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych. 
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(2b)Uprawnienie akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, o 

którym mowa w pkt 2a powyżej, zostaje przyznane na okres do dnia 15 maja 2014 

roku, z zastrzeżeniem, że wygasa ono również automatycznie w przypadku, gdy po 

dniu 1 grudnia 2012 roku udział bezpośredni i pośredni akcjonariusza Dom 

Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spadnie poniżej 25% i stan taki będzie utrzymywał się nieprzerwanie 

przez okres dłuższy niż 30 dni, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia, za 

głosy będące w posiadaniu akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w 

Krakowie uważa się również głosy posiadane na podstawie pełnomocnictw do 

wykonywania prawa głosu. 

 

(2c) Z chwilą wygaśnięcia uprawnienia, o których mowa w pkt (2b), wygasa mandat 

powołanego przez akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie 

członka Rady Nadzorczej. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie 

uchwały Rada Nadzorcza, na swoim najbliższym posiedzeniu. W takim wypadku, 

pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego 

członka Rady Nadzorczej, który może pełnić tę funkcję do dnia wyboru członka 

Rady Nadzorczej według zasad przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. 

 

(2d) Jeżeli w skutek wystąpienia zdarzeń faktycznych lub prawnych liczebność Rady 

Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum, wówczas Akcjonariusze 

posiadający uprawnienia osobiste są zobowiązani do wykonania swoich uprawnień, 

tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej 5 osób, w terminie 2 

(dwóch) tygodni od zajścia tych zdarzeń. W przypadku bezskutecznego upływu tego 

terminu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać 

nowego członka Rady Nadzorczej, który może pełnić tę funkcję do dnia wyboru 

członka Rady Nadzorczej według zasad przewidzianych w Kodeksie Spółek 

Handlowych. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej 

powoływanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, Zarząd jest 

zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia 

składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba Członków Rady spadnie 

poniżej ustawowego minimum.  

 

(2e) Po wygaśnięciu uprawnień osobistych akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. 

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, do powoływania 

i odwoływania których uprawniony był akcjonariusz Dom Maklerski IDM S.A., 

będzie następowało na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. 

 

Par. 12 ust. 3 a Statutu  o treści 

 

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego jednego lub dwóch  

Wiceprzewodniczących  oraz Sekretarza 

  

Otrzymuje brzmienie: 

 

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza 
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Par. 12 ust. 14 ppkt (d) Statutu o treści: 

 

odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 

Zarządu, Członków Zarząd lub całego Zarząd przed upływem kadencji, 

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 

Zarządu, Członków Zarząd lub całego Zarząd przed upływem kadencji,  

 

 

Par. 13 ust. 12 ppkt (ł) Statutu o treści: 

 

wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

(ł) wybór i odwoływanie jednego Członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 

(2e).  

 

 

Skreśla się par. 13 ust. 15  

 

 
Par.3 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.  
 

 

Par.4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania 

zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy. 

 

 

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 316 220 akcji 

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,40 %  
- łączna liczba ważnych głosów: 8 632 440 
- liczba głosów „za” 0 
- liczba głosów „przeciw”: 8 632 440 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
- brak sprzeciwów.  

 


