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STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 
BUMECH S.A. 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
1.Firma Spółki brzmi: BUMECH Spółka Akcyjna.  
2.Spółka moŜe uŜywać skróconej nazwy firmy: BUMECH S.A., odpowiednika tego skrótu w językach 
obcych oraz uŜywać wyróŜniającego ją znaku graficznego.  
3. Siedziba Spółki mieści się w Katowicach, w województwie śląskim. 
4.Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. MoŜe powoływać oddziały  
i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Ponadto moŜe być udziałowcem bądź akcjonariuszem w innych 
spółkach, a takŜe uczestniczyć w innych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych.   
5.Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
6.Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa „BUMECH” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w BUMECH Spółka Akcyjna, na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów  
1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). 
7.ZałoŜycielami Spółki są wspólnicy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo „BUMECH” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę akcyjną, tj.: 
a) Pan Mirosław Szmal, 
b) Pan Wojciech Kosmała. 

 
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI 
 
§2 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:  
• PKD-25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 
• PKD-33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 
• PKD-43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
• PKD-25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 
• PKD-25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 
• PKD-28.15.Z - Produkcja łoŜysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,  
• PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, 
• PKD-33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia, 
• PKD-28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
• PKD-32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 
• PKD-33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 
• PKD-28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 
• PKD-25.73.Z - Produkcja narzędzi, 
• PKD-27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
• PKD-28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieŜowego i skórzanego, 
• PKD-28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów  

z tych materiałów, 
• PKD-28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
• PKD-33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 
• PKD-46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych, 
• PKD-46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów, 
• PKD-46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŜy pozostałych określonych towarów, 
• PKD-46.71.Z - SprzedaŜ hurtowa paliw i produktów pochodnych, 
• PKD-46.77.Z - SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu, 
• PKD-46.62.Z - SprzedaŜ hurtowa obrabiarek, 
• PKD-46.90.Z - SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana, 
• PKD-47.99.Z - Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  



 2 

i targowiskami, 
• PKD-49.41.Z - Transport drogowy towarów, 
• PKD-52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 
• PKD-52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 
• PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
• PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, 
• PKD-64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 
• PKD-64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
• PKD-66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 

giełdowych, 
• PKD-66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń  

i funduszów emerytalnych, 
• PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi, 
• PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane, 
• PKD-72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 
• PKD-72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  

i technicznych, 
• PKD-02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, 
• PKD-70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 
• PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  
• PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
• PKD-85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, 
• PKD-71.20.A - Badania i analizy związane z jakością Ŝywności, 
• PKD-71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, 
• PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
• PKD-25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 
• PKD-25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i spręŜyn, 
• PKD-25.94.Z - Produkcja złączy i śrub, 
• PKD-25.71.Z - Produkcja wyrobów noŜowniczych i sztućców, 
• PKD-25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
• PKD-32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
• PKD-41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych, 
• PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 
• PKD-42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 
• PKD-42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 
• PKD-42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 
• PKD-42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 
• PKD-42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,  
• PKD-42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inŜynierii wodnej, 
• PKD-42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane, 
• PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek, 
• PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
• PKD-81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 
• PKD-71.11.Z - Działalność w zakresie architektury, 
• PKD-71.12.Z - Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 
• PKD-05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego, 
• PKD-07.10.Z - Górnictwo rud Ŝelaza, 
• PKD-07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieŜelaznych, 
• PKD-08.12.Z - Wydobywanie Ŝwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, 
• PKD-08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,  
• PKD-08.93.Z - Wydobywanie soli, 
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• PKD-08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
• PKD-09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie.  
 
§3 
1. JeŜeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji 
lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed 
podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej 
działalności. 
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie 
zgadzają się na zmianę, jeŜeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch 
trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 
 
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 
§4 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 378 259,00 (słownie: sześć milionów  trzysta siedemdziesiąt osiem 
tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 6 378 259 (słownie: sześć milionów  trzysta 
siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda, w tym: 
a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,  
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda oraz 
b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda oraz 
c) 428 000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 
1,00 zł (jeden złoty) kaŜda oraz 
d) 600 000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 
kaŜda oraz 
e) 1 070 230 (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda. 
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C, D oraz E zostały pokryte w całości wkładem 
pienięŜnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
serii B, C, D oraz E.  
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy w sposób  
i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne). 
4.W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 
5.Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie, z zastrzeŜeniem ust. 4, wymaga zgody 
Zarządu wyraŜonej w formie uchwały. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 
czternastu dni od dnia złoŜenia wniosku w tym przedmiocie. 
6.Spółka moŜe emitować papiery dłuŜne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem 
pierwszeństwa. 
 
§4a 
1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i dzieli się 
na nie więcej niŜ 3.000.000 (trzy miliony)  akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) kaŜda. 
2. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2012 roku i na warunkach w niej określonych. 
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa  
w ust. 2, a prawo objęcia akcji serii E moŜe być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r. 
 
§4b 
1. Zarząd Spółki jest upowaŜniony do dokonania, w okresie do dnia 22 sierpnia 2015 roku, jednego albo 
kilku kolejnych podwyŜszeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyŜszą niŜ 1.000.000,00 zł 
(jeden milion złotych) (kapitał docelowy). 
2. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji w granicach kapitału docelowego dla swej 
waŜności wymagają zgody Rady Nadzorczej. 
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upowaŜniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru 
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dotyczącego kaŜdego z podwyŜszeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
4. W związku z podwyŜszeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upowaŜniony 
do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd moŜe pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, 
prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyŜszeniami 
kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upowaŜnienia określonego 
w ust. 1. 
 
ORGANY SPÓŁKI 
 
§5 
Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie. 
 

A.ZARZĄD 
 
§ 6 
1.Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę 
Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 
2.Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej 
kadencji. 
 
§ 7 
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeŜonych do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
 
§ 8 
Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest: 
a/ w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, 
b/ w przypadku powołania zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu działających łącznie  
lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem. 

 
§ 9 
Członek Zarządu Spółki nie moŜe bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 
konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 
lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członek organu. Zakaz ten obejmuje takŜe udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku 
posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa 
do powołania co najmniej jednego członka zarządu. 
 
§ 10 
W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak równieŜ w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
 
§ 11 
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 
 
§ 12 
Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd  
i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 
 
B. RADA NADZORCZA 
 
§ 13 
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, 
Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej. 
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2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeŜeniem  
§ 13 a ust. 1. 
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 4 (cztery) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są 
na okres wspólnej kadencji. 
 
§ 13 a 
1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady 
Nadzorczej, Rada Nadzorcza moŜe powołać inną osobę w drodze kooptacji. JeŜeli z powodu wygaśnięcia 
mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej liczba członków 
Rady Nadzorczej będzie niŜsza niŜ pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków 
Rady Nadzorczej na miejsce tych, których mandaty wygasły.  
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.  
3. Walne Zgromadzenie ma prawo w kaŜdym czasie odwołać kaŜdego członka Rady Nadzorczej, a takŜe 
członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji. 
 
§ 14 
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakŜe nie rzadziej niŜ 3 (trzy) razy w roku 
obrotowym. 
 
§ 15 
1.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny 
wniosek Zarządu Spółki lub na Ŝądanie członka Rady Nadzorczej.   
2.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu  
lub jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji 
członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  
i  Sekretarza Rady Nadzorczej. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza 
mogą być w kaŜdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia tych funkcji, co nie powoduje 
utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. 
4. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niŜ w terminie dwóch tygodni od daty złoŜenia wniosku 
lub Ŝądania, o którym mowa w ust. 1. JeŜeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane  
w powyŜszym terminie, wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany 
porządek obrad. 
5. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej. 
Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie moŜna podjąć, chyba Ŝe na posiedzeniu obecni 
są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. 
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie 
wyraŜą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złoŜą podpisy na liście 
obecności. 
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym  
oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą. 
 
§ 16 
1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej 
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 15 niniejszego 
Statutu. 
 
§ 17 
1.Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2.Członek Rady Nadzorczej moŜe brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie 
za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie moŜe dotyczyć spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
3.Rada moŜe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych  środków  
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest waŜna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie  
powiadomieni o treści projektu uchwały. 
4.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego  
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i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w 
czynnościach wyŜej wymienionych osób, ani  powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia 
składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. 
 
§ 18 
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 
2.Oprócz spraw zastrzeŜonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej 
naleŜy: 
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeŜeniem §6 ust. 1 Statutu,  
b) ustalanie liczby członków Zarządu; 
c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania; 
d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 
e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków 
Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a takŜe składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 
f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 
Spółki; 
g) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego celem 
przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki; 
h) wyraŜanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; 
i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,  
z uwzględnieniem pracy jej komitetów; 
j) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, 
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 
k)rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; 
l) udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym,  
za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej 
działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zaleŜnym, w którym Spółka posiada większościowy 
udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany zdefiniowany  
w Rozporządzeniu Ministra finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.); 
m) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego, lub udziału w tych 
prawach. 
 
§ 19 
W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu 
ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka 
Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone  
w uchwale Rady Nadzorczej. 
 
§ 20 
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 
 
§ 21 
1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin Rady 
Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 
2. Rada Nadzorcza moŜe ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia 
komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a takŜe moŜe ustanowić sposób jego 
organizacji. 
 
C. WALNE ZGROMADZENIE 
 
§ 22 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 
2. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
§ 23 
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1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie kaŜdego roku 
obrotowego. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 
a) Zarząd; 
b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust 1. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 
a) Zarząd, 
b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane, 
c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego  
lub co najmniej połowę głosów w Spółce, 
d) Zarząd na Ŝądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 
zakładowego, złoŜone na piśmie lub w postaci elektronicznej; wraz z Ŝądaniem umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. 
4.JeŜeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia Ŝądania, o którym mowa w ust 3 lit d), sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić do zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem. 
5. Porządek obrad proponuje  podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 
zakładowego, mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego 
Zgromadzenia, zgłaszając takie Ŝądanie Zarządowi w terminie nie później niŜ 21 (dwadzieścia jeden) dni 
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. śądanie 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 18 (osiemnastu dni) przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia. 
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (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. 
8. KaŜdy z akcjonariuszy Spółki moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
 
§ 24 
1. Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście  
lub przez pełnomocnika. 
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki  
na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu). 
3. Akcjonariusz moŜe głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z kaŜdej z posiadanych akcji. 
4. Walne Zgromadzenie moŜe podjąć uchwały takŜe bez formalnego zwołania, jeŜeli cały kapitał zakładowy 
jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia,  
ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad. 
5. Walne Zgromadzenie jest waŜne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeŜeniem 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. 
 
§ 25 
Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 
 
§ 26 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeŜeli przepisy Kodeksu 
spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych. 
 
§ 27 
Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany 
Statutu, umorzenia akcji, podwyŜszenia i obniŜenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierŜawienia 
przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki 
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zapadają większością trzech czwartych głosów. Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej  
w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów. 
 
§ 28 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionym w Kodeksie Spółek Handlowych, 
wymagają: 
a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeŜeniem § 13 a ust. 1; 
b/ ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 
c/ uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia; 
d/ zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki; 
e/ likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki; 
f/ zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego. 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego 
lub udziału w tych sprawach. 

 
V. GOSPODARKA SPÓŁKI 
 
§ 29 
1.Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się  
co najmniej 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej 
trzeciej) kapitału zakładowego. 
2.Spółka moŜe tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). 
3.Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. 
 
§ 30 
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy  31 grudnia 2007 r. 
 
§ 31 
1.Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 
2.Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby 
posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat 
na akcje. 
3.Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy 
(dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 
4.Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, moŜe wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§ 32 
1.Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 
2.Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba Ŝe Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 
 
§ 33 
Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
 
§ 34 
W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy 
Kodeksu spółek handlowych. 

 
 
 
 


