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STATUT INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA 

Tekst jednolity uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INDEXMEDICA” Spółka Akcyjna z dnia 14 lipca 
2015 r.  

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „INDEXMEDICA spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie w 
INDEXMEDICA Spółka Akcyjna. ------------------------------------------------------------------- 

2. Założycielami Spółki są Wspólnicy INDEXMEDICA spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” spółka komandytowa, którzy przystąpili do Przekształconej 
Spółki Akcyjnej, tj.: Sebastian Kamiński, Krzysztof Kwiecień, Krzysztof Gończowski, 
„Indexmedica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ---------------------------------- 

§ 2. 

1. Firma spółki brzmi: INDEXMEDICA Spółka Akcyjna. --------------------------------------- 

2. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.  -------------------- 

3. Siedzibą Spółki jest Kraków. ----------------------------------------------------------------------- 

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka 
może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także 
uczestniczyć w innych podmiotach w kraju i za granicą. ------------------------------------- 

5. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -------------------------------------------------------- 

§ 3. 

1. Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - jest : 

1/ praktyka lekarska ogólna; -------------------------------------------------------------- 

2/ praktyka lekarska specjalistyczna; --------------------------------------------------- 

3/ praktyka lekarska dentystyczna; ----------------------------------------------------- 

4/ działalność paramedyczna; ------------------------------------------------------------ 

5/ praktyka pielęgniarek i położonych; ------------------------------------------------- 

6/ pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;  

7/ pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wielu i osób 
niepełnosprawnych; --------------------------------------------------------------------- 

8/ pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; ----------------------------------------------------------------------------- 

9/ działalność wspomagająca edukację; ------------------------------------------------ 

10/ pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana; -------------------------------------------------------------------------- 
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11/ pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana; -------------------------------------------------------------------------- 

12/ działalność fizjoterapeutyczna; ------------------------------------------------------- 

13/ technika; ----------------------------------------------------------------------------------- 

14/ zasadnicze szkoły zawodowe; --------------------------------------------------------- 

15/ pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych; ---------------------------------------------------------------------------- 

16/ pozaszkolne formy edukacji artystycznej; ------------------------------------------ 

17/ nauka języków obcych; ----------------------------------------------------------------- 

18/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -------------------------- 

19/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; - 

20/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; --------------------- 

21/ reklama; ------------------------------------------------------------------------------------ 

22/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; ----- 

23/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; ---------------------------------------------- 

24/ sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; ---------------------------------------- 

25/ sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; ---------- 

26/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; ---------------------------------- 

27/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; ------------------------------------------- 

28/ sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; ------ 

29/ sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami. ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których 
mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych 
przepisami prawa, a w szczególności uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to 
rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i 
wyłącznie po spełnieniu tych warunków. ---------------------------------------------------- 

3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy 
nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta 
większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 
połowę kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------- 
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II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 

§ 4. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.049.959,50 zł (słownie: jeden milion czterdzieści 
dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i 
dzieli się na 10.499.595 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 
(słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:  

1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,---------------------------------- 

2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,---------------------------------- 

3) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C 
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

4) 4.317.180 (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto 
osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 
(słownie: dziesięć groszy) każda, 

5) 3.582.415 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta 
piętnaście) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) każda. 

2. Akcje serii A zostały w całości pokryte w procesie przekształcenia formy prawnej 
Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze 
przedsiębiorców. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję tej serii 
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -------------------------------------------- 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY 

§ 5. 

1. Dotychczasowym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo 
pierwokupu akcji imiennych przeznaczonych do zbycia („Prawo Pierwokupu”), na 
zasadach opisanych poniżej. ----------------------------------------------------------------------- 

2. W przypadku zamiaru zbycia przez Akcjonariusza akcji imiennych, Akcjonariusz ten 
zobowiązany jest: ------------------------------------------------------------------------------------ 

1) oświadczyć na piśmie pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje 
imienne wolę zbycia należących do niego akcji Spółki, oraz ----------------------- 

2) wskazać osobę oferenta mającego zamiar nabyć należące do niego akcje 
Spółki („Nabywca”), liczbę akcji przeznaczonych do zbycia i oferowaną przez 
Nabywcę jednostkową oraz łączną cenę za akcje, oraz ---------------------------- 

3) doręczyć pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne odpis 
oferty złożonej przez Nabywcę akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje 
Spółki lub odpis umowy z Nabywcą, w której Nabywca zobowiązał się nabyć 
akcje od takiego akcjonariusza, a zobowiązanie do nabycia akcji uzależnione 
zostało wyłącznie od warunków wynikających z niniejszego Statutu, oraz ----- 
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4) doręczyć pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne swoją 
pisemną ofertę dotyczącą zbycia w drodze sprzedaży swoich oferowanych do 
zbycia akcji na rzecz pozostałych Akcjonariuszy, w przypadku gdyby 
akcjonariusze chcieli skorzystać z Prawa Pierwokupu. Oferta złożona 
pozostałym Akcjonariuszom określać powinna cenę za akcję i inne warunki 
zbycia akcji nie gorsze od warunków zbycia akcji określonych przez Nabywcę 
dla akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje Spółki („Oferta Zbycia”). --------- 

3. W terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 
2 każdy z pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprawniony jest 
złożyć oświadczenie o wykonaniu Prawa Pierwokupu i przyjąć Ofertę Zbycia w 
formie pisemnego oświadczenia, adresowanego do Akcjonariusza zamierzającego 
zbyć akcje Spółki po cenie równej cenie oferowanej przez Nabywcę. Akcjonariusz 
wykonujący Prawo Pierwokupu w oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim jest uprawniony oznaczyć termin zapłaty ceny, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu. Termin zapłaty ceny oznaczony przez 
akcjonariusza nie może być dłuższy niż 100 dni licząc od dnia przyjęcia Oferty 
Zbycia, chyba że w ofercie złożonej przez Nabywcę Nabywca oznaczył dłuższy 
termin. W takim wypadku akcjonariusz korzystający z Prawa Pierwokupu może 
oznaczyć termin na zapłatę ceny dłuższy niż 100 dni, lecz nie dłuższy niż oznaczony 
przez Nabywcę. -------------------------------------------------------------------------------------- 

4. W przypadku gdy Ofertę Zbycia przyjmie więcej niż jeden akcjonariusz, 
akcjonariusze korzystający z Prawa Pierwokupu nabędą akcje należące do 
akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje proporcjonalnie do liczby posiadanych 
przez nich akcji. -------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Przeniesienie własności akcji w ramach Prawa Pierwokupu następuje w dniu, w 
którym ziści się ostatni z następujących warunków: otrzymanie przez akcjonariusza 
zamierzającego zbyć akcje Spółki oświadczenia o przyjęciu Oferty Zbycia w 
wykonaniu Prawa Pierwokupu oraz zapłata ceny za akcje objęte realizowanym 
Prawem Pierwokupu. ------------------------------------------------------------------------------- 

6. Zbycie akcji z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest 
wobec Spółki bezskuteczne. ---------------------------------------------------------------------- 

7. Wszelkie oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, składane są w 
formie pisemnej i dostarczane listem poleconym za poświadczeniem odbioru. -------- 

8. Poprzez zamiar zbycia akcji imiennych, o którym mowa w ust. 2 rozumie się zamiar 
przeniesienia własności w drodze każdej czynności prawnej, w tym także w drodze 
darowizny. W przypadku zamiaru dokonania darowizny akcji imiennych, znajdują 
zastosowanie postanowienia ust. 1 – 7, z tym, że w takim wypadku cena zbycia 
ustalona za akcje imienne wskazana w Ofercie Zbycia nie może być wyższa od 
wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zweryfikowanego 
przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego Spółki przypadającej na akcje 
imienne objęte zamiarem zbycia. ----------------------------------------------------------------- 

9. Nie wymaga zachowania trybu opisanego powyżej w ust. 1 – 8 zbycie akcji 
imiennych na rzecz małżonka Akcjonariusza, jego dzieci oraz innych Akcjonariuszy 
posiadających akcje imienne.  -------------------------------------------------------------------- 

10. Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga 
zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia 
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zgody albo odmowy zgody na wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub 
użytkownika akcji Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia 
otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono 
zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika. --------------------- 

§ 6. 

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji 
przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji 
każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- 

2. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne. --------------------------- 

3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z 
wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na 
akcje na okaziciela wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki, na pisemny wniosek 
akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych 
podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na 
okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W 
przypadku wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, w 
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt 
dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości 
akcji imiennych i okazicielskich. ----------------------------------------------------------------- 

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 7. 

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. -------------------------- 

 

Zarząd 

§ 8. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. ----------------------------------- 

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do 
kompetencji pozostałych organów Spółki. ---------------------------------------------------- 

§ 9. 

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, powoływanych i 
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, iż członkowie 
Zarządu pierwszej kadencji zostali powołani w procesie przekształcenia formy 
prawnej, opisanej w § 1 ust. 1 Statutu. Dokonując wyboru członków Zarządu, Walne 
Zgromadzenie wskazuje Prezesa Zarządu. ----------------------------------------------------- 

2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. ------------------------------------------- 

§ 10. 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy 
członek Zarządu. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu 
Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady 



 6 

Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w 
uchwale Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- 

§ 11. 

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje 
oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy 
posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na 
posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania. ----------- 

2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i 
zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------------------ 

3. Regulamin określa co najmniej: ------------------------------------------------------------------- 

1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, -----------  

2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. ------------------------------ 

4. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków 
Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w 
sprawach przekraczających zwykły zarząd a także w każdej sprawie, gdy zażąda 
tego chociażby jeden członek Zarządu. ---------------------------------------------------------- 

5. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy 
członków Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rada Nadzorcza 

§ 12. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na 
okres wspólnej kadencji trwającej (cztery) lata. ----------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. 
Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------- 

§ 13. 

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji 
każdą osobę wybraną w oparciu o postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu. -- 

2. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. ---------- 

3. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej 
funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku 
złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu 
członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne 
Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. -------------- 

§ 14. 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 
kwartał. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto Kraków, chyba, że wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na 
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odbycie posiedzenia poza granicami Krakowa. Zgoda może dotyczyć tylko i 
wyłącznie posiedzenia, którego miejsce data i godzina rozpoczęcia zostały 
dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.------------------------- 

§ 15. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej 
inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -------------- 

2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno 
być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 dni 
przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz 
porządek obrad posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------- 

3. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady 
Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do 
zmiany porządku obrad w całości lub w części. ------------------------------------------------ 

4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, gdy na 
posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie 
wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw 
do porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 16. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w 
przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie 
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------- 

§ 17. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. ------- 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że 
na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie 
tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu 
oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podejmowane są w głosowaniu 
tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 
Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----- 

§ 18. 

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Zasady wypłaty i 
wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -------------------------- 

§ 19. 

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin 
uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin 
określa w szczególności, ale nie wyłącznie zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą 
uchwał w trybie o którym mowa w § 17 ust 4. ----------------------------------------------------- 
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§ 20. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach 
jej działalności. ------------------------------------------------------------------------ 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach 
kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach 
niniejszego statutu, należy: ------------------------------------------------------------------------- 

1/ dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i 
pokrycia strat, ---------------------------------------------------------------------------- 

2/ składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników 
badań, wskazanych w pkt 1/ powyżej, ---------------------------------------------- 

3/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego, a o ile jest sporządzane także skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -------------------------- 

4/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez 
Zarząd Spółki, ----------------------------------------------------------------------------- 

5/ ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, ------------- 

6/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ------------------------------------------------- 

7/ wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału we 
współwłasności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania. ------- 

3. W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie 
może głosować. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Walne Zgromadzenie 

§ 21. 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach lub w 
Warszawie. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb 
prowadzenia obrad. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 
niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie 
obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne 
Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego 
wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą 
Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki 
obecnego na Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------------------------------------ 

4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------- 

§ 22. 
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1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie 
uchwał w sprawach: --------------------------------------------------------------------------------- 

1/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,- 

2/ podziału zysku albo pokrycia straty, ------------------------------------------------- 

3/ udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków, ------------------------------------------------------------------------ 

4/ tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz 
określenie ich przeznaczenia, --------------------------------------------------------- 

5/ postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 
przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -------------- 

6/ powołania i odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, --- 

7/ powołania i odwołania likwidatorów,  ---------------------------------------------- 

8/ zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------------- 

9/ uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, ------------------------- 

10/ wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu 
papierami wartościowymi. ------------------------------------------------------------- 

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają 
inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym Statucie. ------------------------ 

3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -------------------------- 

§ 23. 

(skreślony) 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§ 24. 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ------------------------------------------------ 

§ 25. 

1. Kapitały Spółka stanowią: ------------------------------------------------------------------------- 

1/ kapitał zakładowy, ----------------------------------------------------------------------- 

2/ kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------------------- 

3/ kapitały rezerwowe i fundusze celowe, --------------------------------------------- 

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału 
zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki 
kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. ---- 

3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie 
szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Spółka może tworzyć i 
znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku 
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jak i w trakcie roku obrotowego. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych 
określa Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------- 

4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk i przeznaczyć go 
na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny 
dopuszczalny cel. ------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli 
Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. --------------------------------------------- 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26. 

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie 
przepisy kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------- 


