
 

        Świdnica, 20.03.2015 r. 

 
TEKST JEDNOLITY  STATUT SPÓŁKI  DASE S.A.  

AKTUALNY PO OSTATNICH ZMIANACH Z DNIA 27.06.2014 R 

 

 

 TEKST JEDNOLITY   

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki pod firmą Dase 

Financial Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy w 

spółkę akcyjną pod firmą Dase Financial Group Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.  

2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach 

Sebastiana Macieja Owczarskiego i Patrycji Cudo – Owczarskiej.  

 

II. FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA. 

§ 2 

1. Spółka działa pod firmą Dase Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy Dase S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.  

 

§ 3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

§ 4 

1. Siedzibą Spółki jest Świdnica.  

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne 

jednostki, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

§ 5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z 

Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 

1) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),  

2) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 

3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 

4) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 

giełdowych (PKD 66.12.Z), 

5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), 



 

6) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 

66.21.Z), 

7) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), 

8) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 

66.29.Z), 

9) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 

10) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 

11) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 

73.12.A), 

12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 

73.12.B),  

13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), 

14) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(PKD 73.12.D), 

15)  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z), 

16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (PKD 77.12.Z), 

17)  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

18) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 

19) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 

85.51.Z), 

20) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), 

21) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (PKD 45.19.Z), 

22) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z), 

23) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

(PKD 56.21.Z), 

24) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), 

25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z),  

26) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 

27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 

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

29) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 

30) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z).  

31)  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (47.91.Z),  

 32)  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

 targowiskami (47.99.Z),  

33)  Wydawanie książek (58.11 .Z),  

34)  Wydawanie gazet (58.13.Z),  

35)  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),  

36)  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),  

37)  Działalność portali internetowych (63.12.Z),  



 

38)  Przetwarzanie danych (63.11 .Z),  

39)  Działalność agencji informacyjnych (63.91 .Z),  

40)  Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów (82.30.Z),  

41)  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), 

42)  Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),  

43) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), 

44) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B). 

 

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której odrębne przepisy obowiązującego prawa,  

wymagają zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych, będzie przez 

Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji oraz po 

spełnieniu wszelkich wymogów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.  

3. Skuteczność uchwały przewidującej zmianę przedmiotu działalności Spółki nie zależy od 

wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała 

przewidująca zmianę przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością 2/3 

(dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 

zakładowego.  

 

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy wynosi 518.750,00 zł (pięćset osiemnaście tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:  

a. 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 

000000001 do 000660000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

pokrytych w całości przed zarejestrowaniem majątkiem spółki przekształcanej pod 

firmą Dase Financial sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy. 

b. 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o 

numerach od 000000001 do 001340000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem majątkiem spółki 

przekształcanej pod firmą Dase Financial sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.  

c. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 

001000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w 

całości gotówką. 

d. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 

000000001 do 000750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

pokrytych w całości gotówką. 

e. 937.500 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E 

o numerach od 000000001 do 000937500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, pokrytych w całości gotówką. 

f. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000000001 do 

000500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych w 

całości gotówką.” 

2. Akcje imienne serii A i serii C są uprzywilejowane co do prawa głosu, w ten sposób, że na 

jedną akcję przypadają dwa  głosy.  

3. Akcje są zbywalne.  

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.  

5. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 

6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z 

prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne, a także inne instrumenty finansowe 

przewidziane przez przepisy obowiązującego prawa, o ile nie zawierają ograniczeń.  



 

7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna i następuje na pisemne 

żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi Spółki. Zarząd podejmuje stosowną uchwałę 

w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez akcjonariusza. W takim przypadku 

uprzywilejowanie akcji wygasa z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie 

zamiany akcji.  

8. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.  

 

§ 6a 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

41.250 zł poprzez emisję nie więcej niż 412.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F 

posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na 

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2011 r.  

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów Serii A.  

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Serii A 

będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2014 roku. 

Akcje serii F zostaną opłacone gotówką. 

 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez 

podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.  

2. Zasady, sposób i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia.  

3. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeniesienie środków z kapitału 

zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku na kapitał zakładowy jest 

dopuszczalne. Warunki podwyższenia w tym trybie określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia.  

4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, 

jeśli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i 

opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji 

finansowej Spółki.  

 

§8 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 

odpowiadającej ½  (jednej drugiej) wysokości kapitału zakładowego, to jest do kwoty nie 

większej niż 100.000,00 zł (słownie: sto  tysięcy złotych 00/100). 

2. Upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego udziela się na okres 3 (trzech) lat 

od dnia wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

3. Zarząd może wykonać przyznane upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku 

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

4. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały 

Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydawania akcji za wkłady 

niepieniężne, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.  

5. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest uprawniony do 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za 

zgodą Rady Nadzorczej.  



 

6. Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach udzielonego 

upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, z terminem wykonania prawa 

zapisu upływającym nie później niż okres określony w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

 

§ 9 

1. Akcje mogą być umarzane. 

2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach 

określonych przez Walne Zgromadzenie.  

3. Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego w tym z czystego zysku. 

4. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 

 

V. ORGANY SPÓŁKI  

§ 10 

1. Organami Spółki są: 

a) Zarząd,  

b) Rada Nadzorcza,  

c) Walne Zgromadzenie.  

2. Organy Spółki działają na podstawie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego 

Statutu oraz uchwalonych regulaminów.  

 

ZARZĄD 

§ 11 

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.  

 

§ 12 

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych przez 

Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, z tym zastrzeżeniem, iż członkowie Zarządu 

pierwszej kadencji zostali powołani w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę 

akcyjną.  

3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.  

4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek 

Zarządu działający samodzielnie. 

5. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokurent może być 

odwołany przez każdego z Członków Zarządu. 

6. W przypadku powołania prokurenta jest on uprawniony do działania łącznie z członkiem 

Zarządu.  

 

§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu i kieruje jego pracami.  

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali 

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.  

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości 

głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.  

 

 



 

§ 14 

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi 

ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek jej organu. 

2. Zgody udziela Rada Nadzorcza na pisemny wniosek członka Zarządu w terminie 14 dni 

od dnia złożenia wniosku.  

 

§ 15 

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki: 

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na 

podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo 

b) Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.  

 

§ 16 

Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i 

zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą, Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i 

Kodeksu spółek handlowych. 

 

RADA NADZORCZA 

§ 17  

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez 

Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy)  lata.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, 

Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu 

uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady 

Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. 

 

§ 18 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.  

5. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i 

sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go 

przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i 

Kodeksu spółek handlowych. 

 



 

§ 19 

Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym 

Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, 

b) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki, 

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, 

d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której 

mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych. 

 

WALNE ZGROMADZENIE  

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego.  

2. Walne Zgromadzenie (zwyczajne i nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki, we 

Wrocławiu, w Warszawie i w Krakowie.   

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej 

lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną 

dwudziestą) część kapitału zakładowego.  

4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę 

wnoszoną pod jego obrady.  

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd 

nie uczyni tego w terminie przewidzianym przepisami prawa i niniejszym Statutem oraz 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zawsze, gdy zwołanie go uzna za wskazane.  

6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium 

członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

b) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 

c) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,  

d) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

f) zmiany Statutu,  

g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,  

h) umarzania akcji i ustalania warunków tego umarzania, 

i) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,,  

j) rozwiązania Spółki, 

k) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

l) inne sprawy zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia 

niniejszym Statutem. 



 

7. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, 

nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie 

uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.  

8. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 

nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 21 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 

pełnomocników. 

 

§ 22 

Uchwały Walnego Zgromadzenia, podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, z 

zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego 

Statutu. 

 

§ 23 

1. 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.  

2. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy 

obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.  

 

 

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§ 24 

1. Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego 

grudnia, z zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem rejestracji 

Spółki i kończy 31 grudnia 2011 roku.  

2. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w 

ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które 

przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku 

obrotowym.  

 

§ 25 

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się 

co  najmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 

przynajmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. 

2. Na pokrycie szczególnych wydatków lub strat Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. 

3. Tworzy się w Spółce fundusz dywidend, na który Walne Zgromadzenie może przelewać 

czysty zysk roczny nie przeznaczony, zgodnie z przepisami Statutu, na inne cele. Środki 

zgromadzone w funduszu dywidend mogą być przeznaczone do podziału między 

akcjonariuszy w kolejnych latach.  

4. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga w drodze uchwały 



 

Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w 

wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jednie na pokrycie strat 

bilansowych. 

5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów 

zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, wówczas Zarząd 

Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do 

dalszego istnienia Spółki. 

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata 

zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są 

członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. 

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

 


