„STATUT
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Spółka działa pod firmą: Invista Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej Invista S.A.

2.

W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się tłumaczeniem firmy Spółki na języki obce.

3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

5.

Spółka może działać zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i też poza jej granicami.

6.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

7.

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie bądź inne placówki oraz przystępować do
innych spółek i organizacji gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.

8.

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i
wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i
zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa
handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady,
przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych
i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

§2
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.

Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),

2.

Leasing finansowy PKD (64.91.Z),

3.

Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92. Z)

4.

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

5.

Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),

6.

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 66.19.Z)

7.
8.

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi wykonywane na zlecenie
(PKD 68.20.Z),

9.

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

10. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31. Z)
11. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
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12. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
13.

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

14. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD
62.09.Z),
15. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
16. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD
63.11.Z),
17. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
18. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
19. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
20. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
21. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
22. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
23. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
24. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
25. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
(PKD 73.12.C),
26. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
27.

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

28. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.30.Z),
29.

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

30. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
31. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
32. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30. Z)
34. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
35. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
36. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
37. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
38. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
39. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
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§3
1. Kapitał

zakładowy

Spółki

wynosi

7.897.194,60

zł

(słownie:

siedem

milionów

osiemset

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 1.875.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
b) 3.125.000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
c) 1.953.446 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści
sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
d) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
e) 45.500

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E o wartości

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
f)

8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda.

g) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda.
h) 4.305.000 (słownie: cztery miliony trzysta pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości
nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.
i)

1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda.

j)

64.260.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości.
4. Akcje serii A-I zostały pokryte gotówką.
5. Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.
7. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje a także obligacje z prawem
pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.
8. Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zamianie na akcje na
okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty
zamiany akcji ponosić będzie Spółka.
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§3a
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o
kwotę nie większą niż 5.900.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) poprzez
emisję nie więcej niż 59.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela
(„Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

a.

upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2015 r;

b.

Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne;

c.

cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o
podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady
Nadzorczej;

d. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);
e.

Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym
artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego;

f.

Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała
Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

g.

Zarząd jest upoważniony 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);

h. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w
ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z
akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania
umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji
prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie
obowiązujących przepisów prawa;
iv) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w
ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

ROZDZIAŁ II ORGANY SPÓŁKI
§4
Organami Spółki są:
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1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

§5
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu
miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła
go w terminie przewidzianym przez Kodeks Spółek Handlowych oraz nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§6
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§7
1.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje
Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w § 5 ust. 5 Statutu, porządek
obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze.

2.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału
zakładowego mogą w każdym przypadku żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3.

Żądanie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Statutu powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na
21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad.

4.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
zgłaszać, na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
§8

1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem
uchwał w sprawach, w których Kodeks Spółek Handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.
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2.

Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych postanowień niniejszego
Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bez względu na liczbę obecnych
akcjonariuszy i reprezentowanych głosów.

§9
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie
członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w
sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10
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. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z
członków Rady Nadzorczej.

§ 11
Walne Zgromadzenie uchwala regulamin obrad.

§ 12
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego
Zgromadzenia przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, z
zastrzeżeniem, iż nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 13
1.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji,
trwającej 3 lata.

2.

Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku
zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób,
pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. Mandat powołanego w
tym trybie członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z wygaśnięciem mandatów pozostałych
członków.

3.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Sekretarza Rady Nadzorczej.

4.

Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób
wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
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5.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, a także przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

7.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Ponadto Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając
proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

8.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub
wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji –
Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.

9.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej
kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia
przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji lub najstarszy
wiekiem Członek Rady Nadzorczej nowej kadencji.

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co
najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W
razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14
1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki przedłożonych przez Zarząd oraz
kontrola ich wykonania;
b) udzielnie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako objęcie, nabycie
lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, nabycie obligacji lub innych dłużnych
papierów wartościowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli wartość tych inwestycji
jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie:
pięć milionów złotych);
c) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości;
d) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę praw innych niż wymienionych w pkt. b), których
wartość jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł
(słownie: pięć milionów złotych);
e) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia,
innych niż wymienione w pkt b-d powyżej, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą planie ekonomiczno-finansowym, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku
powiązanych czynności prawnych – jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego
przekracza 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
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f)

udzielanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, o wartości przekraczającej
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

g) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych
przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, jeśli łączna wartość takich
obciążeń ustanowionych na aktywach Spółki lub praw majątkowych przekroczy kwotę
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion tysięcy złotych);
h) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku
do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co
najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki
konkurencyjnej, a także na członkowstwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub
jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;
i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 15
1.
2.

Zarząd składa się z 2 do 4 osób.
Rada Nadzorcza ustala skład Zarządu, powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa
Zarządu, jeśli uchwali obecność Prezesa w Zarządzie Spółki, a także określa wysokość ich
wynagrodzenia. Pierwszy skład Zarządu Spółki wskazywany jest przez Zgromadzenie Wspólników
Euro Consulting & Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

3.

Kadencja wspólna Zarządu wynosi trzy lata.
§ 16

1.

Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu Spółek handlowych lub niniejszego
Statutu.

3.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu o ile jest powołany.

4.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
Prezesa Zarządu, o ile w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu.

§ 17
Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie bądź Członek Zarządu i Prokurent łącznie.

§ 18
Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady
Nadzorczej.

§ 19
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.
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GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 20
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21
1.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy.

2.

Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie
roku obrotowego.

§ 22
Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie
finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta przedłożyć Radzie
Nadzorczej w celu dokonania oceny tych sprawozdań, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem
Rady Nadzorczej z dokonanej oceny, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu
zatwierdzenia.
§ 23
1.

Sposób przeznaczenia zysku określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

2.

Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej
określonej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

3.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
2) dywidendę dla akcjonariuszy.

4.

Zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji.

5.

W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy
oraz termin wypłaty dywidendy.

6.

Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala Rada
Nadzorcza.

LIKWIDACJA SPÓŁKI
§ 24
Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek handlowych likwidację Spółki prowadzą Członkowie
Zarządu Spółki.

9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Euro Consulting & Management Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000092760.”
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