
STATUT LASER – MED SPÓŁKA AKCYJNA 

tekst jednolity 

 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

 

Firma Spółki brzmi: „LASER – MED” Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu 

firmy: „LASER-MED” S.A. oraz znaku słowno-graficznego „LASER-MED” S.A. 

§ 2 

1. Siedzibą spółki jest miasto Bydgoszcz. 

2. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. 

3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także 

uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. 

§ 3 

1. Przedmiotem działalności spółki jest: 

1) 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; 

2) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

3) 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 

4) 86.9 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej; 

5) 86.10.Z – Działalność szpitali; 

6) 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna; 

7) 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna; 

8) 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna; 

9) 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 

10) 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych; 

11) 86.90.D – Działalność paramedyczna; 

12) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

13) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

14) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; 

15) 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji; 

16) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; 

17) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 



niesklasyfikowana; 

18) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych; 

19) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej; 

20) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych; 

21) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane; 

22) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; 

23) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

24) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

25) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 

26) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 

27) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 

28) 63.12.Z – Działalność portali internetowych; 

29) 55.20.Z – Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

30) 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach; 

31) 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

32) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach; 

33) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet. 

2. Jeżeli do podjęcia określonej działalności wymagane jest uzyskanie zgody, zezwolenia lub 

koncesji od właściwego organu, spółka może podjąć taką działalność dopiero po ich 

uzyskaniu. 

§ 4 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

 
 



II. Kapitał i akcje 
§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy 

sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na: 

551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela 

serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję 

nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, w drodze 

jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, łącznie o kwotę 337.000 zł (trzysta 

trzydzieści siedem tysięcy złotych), to jest do kwoty 787.000 zł (siedemset 

osiemdziesiąt tysięcy złotych) kapitał docelowy. 

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania 

nowych akcji w ramach kapitału docelowego, a ponadto do ustalenia ich ceny i warunków 

emisji, wygasa z upływem lat trzech licząc od następnego dnia po dniu rejestracji Spółki. 

4. Wpłaty na akcje serii A zostaną dokonane w wysokości jednej czwartej wartości 

nominalnej do dnia złożenia wniosku o rejestrację Spółki, a pozostała część zostanie 

wpłacona w terminie trzydziestu dni od dnia rejestracji Spółki. 

§ 6 
1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 

2. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

III. Organy Spółki 
§ 7 

1. Organami Spółki są: 

a) Zarząd, 

b) Rada nadzorcza, 

c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. 

a) Zarząd 
§ 8 

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję 

Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje 



Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję. 

2. Umowa o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. 

3. Pierwszy Zarząd Spółki jest dwuosobowy i powołują go założyciele Spółki, powierzając 

jednej z powołanych osób funkcję Prezesa Zarządu. 

§ 9 
1. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę. 

2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 

konkurencyjnymi, ani też 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. 

3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze dla Członków Zarządu. 

4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu z ważnych powodów. 

§ 10 
1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej. 

2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze 

starannością 

wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, 

statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą. 

3. Zarząd może uchwalać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady 

rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków odpowiedzialności na poszczególnych 

stanowiskach pracy. 

§ 11 
1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie 

i poza sądem. 

2. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy 

Członek 

Zarządu samodzielnie, jednakże w sprawach majątkowych przekraczających kwotę 

50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki 

upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu, 

działający łącznie z prokurentem. 

§ 12 



Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd 

i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

 

b) Rada Nadzorcza 

§ 13 
1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do sześciu Członków, powoływanych uchwałą 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na wspólną 3-letnią kadencję. 

2. Pierwsza Rada Nadzorcza jest powoływana przez założycieli Spółki, na okres trzech lat. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, 

Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy 

liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie 

spółek handlowych lub w innych przepisach. W wypadku, gdy liczba członków Rady 

spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie spółek handlowych lub w innych 

przepisach Rada Nadzorcza na okres do najbliższego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

Akcjonariuszy ma obowiązek dokooptować Członka Rady spośród Akcjonariuszy 

lub spoza ich grona. 

5. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, która określa jej organizację i 

sposób wykonywania czynności. 

§ 14 

1. Posiedzenia Rady nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż trzy razy 

w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady zwoływane jest na pisemne żądanie 

Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Gdy Rada oddeleguje ze 

swojego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności 

nadzorczych, Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala 

Rada Nadzorcza. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji przewidziany dla 

Członków Zarządu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania 

tajemnicy przedsiębiorstwa. 

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 

połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały 

zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga 



głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

§ 15 
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach 

jej działalności. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 

2) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, zarówno co 

do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

3) rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień 

od zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według 

uznania Rady, 

4) wybór biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Spółki, 

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z czynności, 

o których mowa w pkt 2, 

6) powoływanie i odwoływanie Zarządu, 

7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu, 

8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do 

czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, 

złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

9) nadzór nad zarządzaniem udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych 

podmiotach gospodarczych oraz nadzór nad polityką inwestycyjną Spółki, 

10) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania regulaminów utworzonych w Spółce 

funduszy celowych, 

12) upoważnianie Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, 

a także na zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, 

13) upoważnianie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki innego niż nieruchomości 

w charakterze aportu do innej spółki, 

14) upoważnianie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy 

zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału 

zakładowego, 

15) upoważnianie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania 



wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego, 

16) upoważnianie Zarządu do wydzierżawiania nieruchomości należących do Spółki oraz 

do ustanawiania na nich prawa użytkowania, 

17) upoważnianie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość 

przekracza 1/10 (jedna dziesiąta) wysokości kapitału zakładowego oraz na dokonanie 

darowizny, 

18) wyrażanie wstępnych opinii w sprawach stanowiących przedmiot uchwał Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, 

19) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

§ 16 
1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować 

do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. 

2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie 

opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty 

złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy do Zarządu przez Radę. 

3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu 

sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie. 

5. Przewodniczący Rady otrzymuję wynagrodzenie w kwocie 500 zł (pięćset złotych), zaś 

Członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie po 300 zł (trzysta złotych), za 

każde posiedzenie Rady, w którym brali udział. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej 

Członkowie mają prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 

 

c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

§ 17 
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki. 

2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej 

w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może 

zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w przepisanym 

terminie. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują następujące podmioty: 

a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo, 



b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za zasadne albo 

c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub 

co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki także 

na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedna 

dwudziesta) część kapitały zakładowego. W pisemnym wniosku o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest 

podać sprawy wnoszone do porządku obrad. 

§ 18 
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach 

objętych porządkiem obrad. 

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego 

zwołania. 

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest obowiązany go ogłoszenia 

wprowadzonych do porządku obrad zmian. Szczegółowy tryb określa regulamin Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych 

podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, 

możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie 

może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody (siła 

wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób 

jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki 

i Akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed planowanym terminem. 

5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego 

odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. 

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podejmowania uchwał bez względu 

na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika 

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu. 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględna większością głosów oddanych 

chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek 

handlowych lub niniejszego statutu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej 

posiadanej akcji. 



8. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami 

o odwołanie członka organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie 

zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych 

na Walnym Zgromadzeniu. 

9. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy nie 

wyrażających zgody, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów 

w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały 

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu 

imiennym, przy czym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń. 

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba 

przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. 

11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, 

szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności 

zasady przeprowadzania wyborów. 

12. Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów, 

w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185 z 2009 roku, poz. 1439), Walne Zgromadzenie 

zwołuje się przez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402 

Kodeksu spółek handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz spółkach publicznych. 

 

§ 19 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, 

2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, 

3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

4) zmiana statutu Spółki, 



5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 

6) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

7) połączenie Spółek lub przekształcenie Spółki, 

8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów 

subskrypcyjnych, 

10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru, 

11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez radę Nadzorczą, 

12) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

VI. Gospodarka Spółki 
§ 20 

Na własne środki finansowe składają się: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe, 

4) inne fundusze specjalne (celowe), utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. 

§ 21 
1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, 

rocznego zysku Spółki. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

z kapitału zapasowego mogą być pokrywane straty. 

2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy 

uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady gospodarowanie funduszami 

specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd zatwierdzone przez Radę 

Nadzorczą. 

§ 22 
1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy lub na inne cele stosownie do uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin 

jej wypłaty. 



3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub 

w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje 

się w zamian za to nowe akcje. 

§ 23 
Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy 

od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 

§ 24 
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku. 

 

V. Postanowienia końcowe 
§ 25 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy. 

2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów 

w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2009 nr 185, poz. 1439 ze zmianami) ,Spółka stosuje 

zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym 

Statucie lub dokonanymi zgodnie z jego postanowieniami. 

3. Założycielami Spółki są Sławomir Dariusz Jaworski, Karolina Pochocka, Natalia Burdak, 

Katarzyna Kuligowska, Kamila Katarzyna Krieger. 


