
STATUT SPÓŁKI 

„DENT-A-MEDICAL” SPÓŁKA AKCYJNA 

(Tekst jednolity ) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi: Dent-a-Medical Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu Dent-a-Medical S.A. 

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest Rzeszów. 

 

§ 3. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

§ 4. 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć 

lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. 

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych. 

4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

5. Założycielami spółki są: 

1) Mariusz Andrych, 

2) Spółka pod firmą Factor Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 

3) Spółka pod firmą Privilege Capital Management S.A z siedzibą we Wrocławiu. 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) (PKD  01) Uprawy  rolne,  chów  i  hodowla  zwierząt,  łowiectwo,  włączając   działalność usługową, 

2) (PKD 02)  Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,  

3) (PKD 03)  Rybactwo, 

4) (PKD 09) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,  

5) (PKD 10) Produkcja artykułów spożywczych,  

6) (PKD 11)  Produkcja napojów,  

7) (PKD 12)  Produkcja wyrobów tytoniowych,  

8) (PKD 13) Produkcja wyrobów tekstylnych,  

9) (PKD 14) Produkcja odzieży, 

10) (PKD 15) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,  

11) (PKD 16) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i 

materiałów używanych do wyplatania,  

12) (PKD 17) Produkcja papieru i wyrobów z papieru,  

13) (PKD 18) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,  

14) (PKD 19) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,  

15) (PKD 20) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,  

16) (PKD 21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych,  

17) (PKD 22) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,  

18) (PKD 23) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,  

19) (PKD 24) Produkcja metali,  

20) (PKD 25) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,  

21) (PKD 26) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,  

22) (PKD 27) Produkcja urządzeń elektrycznych,  

23) (PKD 28) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

24) (PKD 29) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,  

25) (PKD 30) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego,  

26) (PKD 31) Produkcja mebli,  



27) (PKD 32) Pozostała produkcja wyrobów,  

28) (PKD 33) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,  

29) (PKD 35) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

30) (PKD 36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,  

31) (PKD 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,  

32) (PKD 38) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 

surowców,  

33) (PKD 39)  Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką 

odpadami,  

34) (PKD 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,  

35) (PKD 42) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,  

36) (PKD 43) Roboty budowlane specjalistyczne,  

37) (PKD 45) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 

38) (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,  

39) (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,  

40) (PKD 49) Transport lądowy oraz transport rurociągowy,  

41) (PKD 50) Transport wodny,  

42) (PKD 51) Transport lotniczy,  

43) (PKD 52) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,  

44) (PKD 53.2) Pozostała działalność pocztowa i kurierska,  

45) (PKD 55) Zakwaterowanie,  

46)  (PKD 56)  Działalność usługowa związana z wyżywieniem,  

47)  (PKD 58)  Działalność wydawnicza,  

48) (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych,  

49) (PKD 60) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,  

50) (PKD 61) Telekomunikacja,  

51) (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana, 

52) (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji,  

53) (PKD 64) Finansowa  działalność  usługowa,  z  wyłączeniem  ubezpieczeń  i  funduszów emerytalnych, 

54) (PKD 66) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 

55) (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,  

56) (PKD 69) Działalność prawnicza, rachunkowoksięgowa i doradztwo podatkowe,  

57) (PKD 70) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, 

58) (PKD 71)  Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,  

59) (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe,  

60) (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,  

61) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  

62) (PKD 75) Działalność weterynaryjna,  

63) (PKD 77) Wynajem i dzierżawa,  

64) (PKD 78) Działalność związana z zatrudnieniem,  

65) (PKD 79) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,  

66) (PKD 80) Działalność detektywistyczna i ochroniarska,  

67) (PKD 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 

terenów zieleni, 

68) (PKD 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

69) (PKD 85) Edukacja,  

70) (PKD 86) Opieka zdrowotna,  

71) (PKD 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,  

72) (PKD 88) Pomoc społeczna bez zakwaterowania,  

73) (PKD 93)  Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,  

74) (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 

75) (PKD 96) Pozostała indywidualna działalność usługowa.”  

 



2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga 

odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub 

koncesji. 

 

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.567.136,55 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto 

trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy). 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 656.713.655 (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzynaście 

tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero 

złotych jeden grosz) każda, w tym: 

a) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A1  

o numerach od 1 do 92.500.000, 

b) 147.250.000 (sto czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A2 o numerach 

od 1 do 147.250.000, 

c) 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A3  

o numerach od 1 do 32.500.000, 

d) 120.000.000 ((sto dwadzieścia milionów) akcji serii B o numerach od 1 do 120.000.000, 

e) 5.760.299 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii 

C o numerach od 1 do 5.760.299, 

f) 12.703.356 (dwanaście milionów siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii D, o 

numerach od 1 do 12703356, 

g) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii E1 o numerach od 1 do numeru 

92.500.000, 

h) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji serii E2 o numerach od 1 do 55.000.000, 

i) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii E3 o numerach od 1 do 6.000.000, 

j) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji serii F o numerach od 1 do 30.000.000, 

k) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii G o numerach od 1 do 5000000, 

l) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii H o numerach od 1 do 12500000. 

m) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii I o numerach od 1 do 45.000.000. 

3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały. 

4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna 

emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 

 

§ 7. 

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

nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 

442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. 

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo 

pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do udziału w kapitale zakładowym Spółki. 

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. 

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. 

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd 

Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 

30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie 

uzasadnione powody. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 

§ 8. 

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na 

podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje 

z prawem pierwszeństwa. 

 

§ 9. 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia 

przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 



3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności 

podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu 

umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 

zakładowego. 

 

IV ORGANY SPÓŁKI 

§ 10. 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 

 

A. ZARZĄD 

§ 11. 

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na 

wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. 

2. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki 

przekształcanej. Zgromadzenie Wspólników określa temu zarządowi wynagrodzenie. 

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 

4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa wynagrodzenie jego 

członków. 

5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych 

powodów. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego 

pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych 

powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej 

7. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. 

9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 12. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 

kompetencji Zarządu. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarząd. 

 

§ 13. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek 

Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu 

łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego. 

 

§ 14. 

1. Członek Zarządu nie może bez zgody 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. Zakaz ten 

obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka 

zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka 

zarządu. 

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

Zarządu. 

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza 

Rada Nadzorcza. 

4. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu nie wymagają uchwał Zarządu. 

 

B. RADA NADZORCZA 



§ 15. 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie 

zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów paragrafu 20 i 21 oraz 22. Skład pierwszej Rady 

Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie 

Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych 

członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie. 

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała 

Walnego Zgromadzenia. 

4. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa wynagrodzenie jego członków.  

5. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, 

pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego 

Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie 

nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. 

 

 

 

§ 16. 

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jago nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny 

członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i 

przewodniczy na nich. 

 

§ 17. 

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany 

porządek obrad. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 

wniosku. 

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je 

zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a 

wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 (siedem) dni 

przed proponowanym terminem posiedzenia. 

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie 

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 

porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na 

piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały. 

8. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i 

zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 18. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których 

mowa w pkt. 1) i 2), 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 



6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich 

członków Zarządu, 

7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących 

sprawować swych czynności, 

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 

10)  wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 

11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia, 

12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, 

13) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów 

innych podmiotów gospodarczych. 

 

 

§ 19. 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad 

ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują 

osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz 

konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 20. 

(skreślony) 

 

§ 21. 

(skreślony) 

 

§ 22. 

(skreślony) 

 

§ 22a. 

Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.  

 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 23. 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 

Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza, lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego. 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 

reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych. 

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo 

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub 

akcjonariuszom reprezentującym 1/5 kapitału zakładowego Spółki. 

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za 

wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia 

zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 

6. Rada Nadzorcza zwołując Walne Zgromadzenie winna zachować wymogi, o których mowa w ust. 3. 

7. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego 

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

 

§ 24. 



1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 

cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. 

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 25. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są 

dopuszczone do obrotu giełdowego lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu akcje Spółki lub w 

innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 26. 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. 

2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. 

 

§ 27. 

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 

sprawach osobowych. 

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu 

imiennym. 

 

§ 28. 

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. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba 

wyznaczona przez Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 

 

§ 29. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

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

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, 

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

4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

5) zmiana statutu Spółki, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 

10) umorzenie akcji, 

11) tworzenie funduszy celowych, 

12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, 

13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 

14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. 

 

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 

§ 30. 



1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

 

§ 31. 

Spółka tworzy następujące kapitały:  

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitał rezerwowy, 

4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 32. 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. 

2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

1) kapitał zapasowy, 

2) dywidendę, 

3) kapitał rezerwowy, 

4) fundusze celowe spółki. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 33. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek 

handlowych. 

 

 

 

 

 

 

 


