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STATUT KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

§ 1. 

1. Firma Spółka brzmi Kancelaria Medius Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać nazwy skróconej Kancelaria Medius S.A. 

 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. 

 

§ 3. 

Założycielem Spółki jest: 

 KANCELARIA MEDIUS Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Krakowie, 

 Michał Imiołek, 

 Magdalena Mierzwicka. 

 

§ 4. 

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz po za granicami. 

 

§ 5. 

Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady terenowe  

w kraju i za granicą. 

 

§ 6. 

Spółka może tworzyć inne spółki, w tym także z podmiotami zagranicznymi w kraju i poza 

granicami oraz obejmować i nabywać akcje w spółkach krajowych i zagranicznych. 

 

§ 7. 

Czas trwania spółki jest nieograniczony. 

 

§ 8. 

Spółka działa na podstawie właściwych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego 

statutu. 
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§ 9. 

Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne. 

 

II. Przedmiot działalności 

 

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: 

1) 69.10.Z Działalność prawnicza, 

2) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

3) 370.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

4) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 

5) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników, 

6) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracją obsługą biura, 

7) 69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa, doradztwo podatkowe, 

8) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), 

9) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations), 

10) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

11) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

12) 64.91.Z Leasing finansowy, 

13) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi, 

14) 66.12.Z Działalność maklerska związania z rynkami papierów wartościowych i 

towarów giełdowych, 

15) 80.30.Z Działalność detektywistyczna, 

16) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkaso i biura kredytowe, 

17) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 

18) 64.92.Z Pozostałe formy udzielana kredytów w tym finansowanie transakcji 

handlowych, 

19) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własną rękę, 

20) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie 

odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka 
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uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane 

do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności. 

 

III. Kapitał zakładowy spółki. 

Prawa i obowiązki związane z posiadaniem akcji 

 

§ 10. 
1. Kapitał zakładowy wynosi 7.305.971 zł (siedem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset 

siedemdziesiąt jeden złotych). 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a) 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 

00000001 do 4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 

b) 872.000 ( osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o numerach od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 

groszy) każda akcja”, 

c) 2.490.000 ( dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 

zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D 

o numerach od 000001 do 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 

każda akcja, 

e) 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści 

osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2.234.938 

o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

f) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 

od 000001 do 215.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

g) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G 

o numerach od 0000001 do 3.600.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 

groszy) każda akcja. 

3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. W przypadku 

wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi Spółka może 

emitować wyłącznie akcje na okaziciela. 

4. Zmiany akcji imiennych na okaziciela dokonuje Zarząd Spółki na pisemny wniosek 

akcjonariuszy. 

5. Niniejszy Statut nie ustanawia żadnych dodatkowych ograniczeń rozporządzania akcjami 

poza tymi ograniczeniami, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów 



4 | S t r o n a  

 

prawa. 

6. Akcje spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

7. Spółka może podwyższyć kapitał w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na 

okaziciela. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji 

wyemitowanych na skutek podwyższenia kapitału zwykłego Spółki proporcjonalnie 

do posiadanych przez siebie udziałów, chyba że uchwała o emisji stanowi inaczej. 

8. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych. 

9. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje po ich uprzednim nabyciu 

przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody 

akcjonariusza na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych (umorzenie 

przymusowe). 

10. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął 

działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, stwierdzone prawomocnym wyrokiem 

sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. 

11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę 

Nadzorczą, podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału 

zakładowego, oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie Spółki. Kompetencje nie 

zastrzeżone dla innych organów Spółki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

lub postanowieniami niniejszego Statutu, należą do Zarządu. 

12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która 

określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na 

nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału 

zakładowego Spółki. 

 
§10a 

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń 

kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.760.751 zł (dwa miliony 

siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych). Upoważnienie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy 

od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów 

subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 

w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. 

2.  W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje 
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zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. 

3.  Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian 

za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie 

wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

4.  Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych 

w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, 

ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. 
 

§ 10b 

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 06 podjętej 

przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 280.000 zł (dwieście 

osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt 

tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda, 

w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych 

serii A, z wyłączeniem prawa poboru. 

 

IV. Organy Spółki 

 

§ 11. 

5. Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. 

6. Organy Spółki działają zgodnie z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, niniejszym 

Statutem, oraz ustalonymi dla nich regulaminami. 

7. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, 

organy Spółki działają zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych 

uchwalonymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

A. Walne Zgromadzenie. 

 

§ 12. 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 

8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez 

podmiot zwołujący Zgromadzenie, jednakże Zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w własnej inicjatywy, Rada 
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Nadzorcza z własnej inicjatywy, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub połowę ogółu liczby głosów w Spółce z własnej inicjatywy, 

Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału 

zakładowego, zgodnie z szczegółowymi postanowieniami ustawy Kodeksu Spółek 

Handlowych. 

10. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad.  

W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod 

warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie 

podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 

11. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba 

wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na 

Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Sprawy 

na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

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

szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności 

zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu 

oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

13. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego 

spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może 

zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek 

akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. odnoszących się do walnych zgromadzeń. 

 

§ 13. 

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. 

2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone 

w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. 

 

§ 14. 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że 
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przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej. 

2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwały jeżeli jest na nim 

reprezentowane więcej niż 20% (dwadzieścia procent) akcji. 

 

§ 15. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady 

Nadzorczej, 

3. Udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków, 

4. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, 

5. Podejmowanie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 

6. Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, 

7. Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

8. Dokonywanie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności, 

9. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez 

akcjonariuszy, 

10. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, 

11. Wybór likwidatorów, 

12. Uchwalenie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Spółki, 

13. Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminy wypłaty 

dywidendy, 

14. Inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.  

 

B. Rada Nadzorcza. 

 

§ 16. 

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. 

Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów 

wówczas w jej skład wchodzi minimum pięć osób. 

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia regulaminu Rada Nadzorcza działa na podstawie 
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niniejszego Statutu i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, Rada 

Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych 

uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z 

uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu zastosowania 

niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do rad 

nadzorczych. 

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. 

5. 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 statutowego minimum. 

6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymają zwrot kosztów poniesionych w związku z 

pełnieniem swoich funkcji. 

8.  W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed 

upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji 

powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania 

wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do 

dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić 

więcej niż jeden członek powołanych na powyższych zasadach. 

 

§ 17. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz 

na wartał lub w miarę potrzeby częściej. 

3. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 

14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 
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§ 18. 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady 

obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości głosów decydujący należy do 

Przewodniczącego. 

2. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków 

i obecność co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu 

na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również 

w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o 

treści projektu uchwały. 

5. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy powołania 

członków Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia w czynnościach. 

 

§ 19. 

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania 

Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1) Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, 

zarówno co do zgodności z księgami i dokumentacją, jak i stanem faktycznym oraz 

badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków 

i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania 

z wyników badań. 

2) Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne 

Zgromadzenie, 

3) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym 

w imieniu Rady Nadzorczej umowę podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony 

przez Radę Wiceprzewodniczący względnie inny członek Rady Nadzorczej. 

4) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 

5) Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego budżetu, 

6) Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian. 

7) Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągniecie zobowiązania 

bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, 
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w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o 

wartość przekraczającą 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) lub wartość tej kwoty w 

innych walutach. 

 

C. Zarząd. 

 

§ 20. 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję trzech 

lat. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania. 

 

D. Reprezentowanie Spółki. 

 

§ 21. 

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją 

na zewnątrz. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo 

niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej nalezą 

do zakresu działania Zarządu. 

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala 

Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Do czasu uchwalenia regulaminu przez Zarząd 

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

i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, 

Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi 

przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych 

przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych 

zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. innych niż te odnoszące się do działania rad 

nadzorczych bądź walnych zgromadzeń. 

5. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych w tym m. in. kosztów podróży, delegacji. 
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§ 22. 

Do składania oświadczeń woli i podpisywaniu w imieniu Spółki upoważniony jest, 

w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu 

wieloosobowego Prezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z 

Prokurentem. 

 

V. Zasady Gospodarki Finansowej 

 

§ 23. 

Organizacje przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd 

Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 24. 

1. Spółka tworzy: 

a) Kapitał zakładowy, 

b) Kapitał zapasowy. 

2. Spółka może tworzyć: 

a) Kapitał rezerwowy, 

b) Fundusze specjalne. 

3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane  stosownie do potrzeb, 

uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi 

określa regulamin, zatwierdzony przez Rade Nadzorczą. Środki poszczególnych funduszy 

specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej przemieszczone między sobą. 

4. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy. 

5. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku 

dochodowego przeznacza się na: 

a) dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne 

Zgromadzenie, 

b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia. 

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej 

dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 

Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe 

za ostatni rok obrotowy wskazuje zysk. Wypłata zaliczek wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

 



12 | S t r o n a  

 

 

§ 25. 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki. Wartość 

obligacji może być wyrażona w złotych polskich lub w walutach wymienialnych. 

 

§ 26. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być 

sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku 

obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

 

VI. Przepisy końcowe 

 

§ 27. 

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady 

Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą 

wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowień 

art. 468 § 2 k.s.h, Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż 

do zakończenia likwidacji. 

 

§ 28. 

Wszelkie spory, wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Spółki. 


