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TEKST JEDNOLITY 

UMOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

 

STATUT 

JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Firma spółki brzmi: JWW Invest spółka akcyjna. --------------------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu firmy: JWW Invest S.A. i wyróżniającego ją znaku 

graficznego. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Siedzibą spółki jest miasto Katowice. --------------------------------------------------------------------  

§ 3 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ------------  

2. Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz może 

uczestniczyć w spółkach z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach 

obowiązujących przepisów prawnych. ---------------------------------------------------------------  

§ 4 

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, 

prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:---------------  

1) PKD 25.11 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, ---------------------------------  

2) PKD 25.21 Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, ----------------------  

3) PKD 25.29 Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, ----  

4) PKD 25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego 

ogrzewania gorącą wodą, --------------------------------------------------------------------------  

5) PKD 33.11 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, --------------------  

6) PKD 33.12 Naprawa i konserwacja maszyn, ---------------------------------------------------  

7) PKD 33.14 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -------------------------------  

8) PKD 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----------------  

9) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, ------------------------  

10) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, --------------  

11) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne, ---------------------------------------------------  
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12) PKD 46.69 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----------------------------  

13) PKD 49.41 Transport drogowy towarów, -------------------------------------------------------  

14) PKD 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -------------  

15) PKD 66.19 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, --------------------------------------------------------  

16) PKD 68.31 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -------------------------------------  

17) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych, ---------------------------------------------------------------------------  

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

19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania, ----------------------------------------------------------------------------------------  

20) PKD 71.11 Działalność w zakresie architektury, ----------------------------------------------  

21) PKD 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, --  

22) PKD 78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników, ---------------------------------------------------------------------------------------  

23) PKD 78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej, -------------------------------------------  

24) PKD 78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, --------------  

25) PKD 79.12 Działalność organizatorów turystyki, ---------------------------------------------  

26) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

27) PKD 96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----------  

2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał 

zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji 

państwowej, spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.-  

§ 5 

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -------------------------------------------------------------------  

§ 6 

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia spółki zamieszczane będą w „Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym”. -------------------------------------------------------------------------------  

§ 7 

Założycielami spółki są: ------------------------------------------------------------------------------------  

1) Wojciech Paweł Wcisło, -------------------------------------------------------------------------------  

2) Jerzy Karol Wcisło. -------------------------------------------------------------------------------------  

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE 

§ 8 
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§  8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) i 

jest podzielony na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: --------------------------------------------------------------- 

1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o 

numerach od A1-0000001 do A1-7000000, o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł 

(siedemset tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------- 

2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości 

nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), --------------------------------------------- 

3) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o łącznej 

wartości nominalnej 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), ---------------------- 

4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej 

wartości nominalnej 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych). --------------------------------  

2. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym. -----------------------------  

3.    (skreślony)  --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.    (skreślony)  --------------------------------------------------------------------------------------------  

5.    (skreślony)  --------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Akcje mogą być 

wydawane w odcinkach zbiorowych. ----------------------------------------------------------------  

7.  Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. --------------------  

8.  Na wniosek akcjonariusza spółki, zarząd spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na 

akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do 

publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty 

związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.-----------------------------------------------------  

9.  Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi. ----------------------------------  

10.  Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za 

wkłady pieniężne i niepieniężne. ---------------------------------------------------------------------  

11.  Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jednej akcji 

przyznaje się 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje pozostałych serii 

dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. --------------------------- 

12.  Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od 

zgody rady nadzorczej spółki. -------------------------------------------------------------------------  

13.  Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji 

nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ---------------  

14.  Akcjonariusze spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do 

liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----------------------------------------------------------  
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15. Akcje spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w 

drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). ---------------------------------------  

16.  Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. 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. ------------------------------------------------------------  

§ 8
1
 

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 54.000 zł 

(pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 540.000 (pięćset 

czterdzieści. tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, podzielonych na trzy serie, oznaczone jako seria „D1”, seria 

„D2” i seria „D3”, z których każda seria obejmuje nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt 

tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii 

D1 obejmowane są przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii „2014”, 

Akcje serii D2 obejmowane są przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A 

serii „2015”, a Akcje serii D3 obejmowane są przez uprawnionych z Warrantów 

subskrypcyjnych Emisji A serii „2016”. 

III. ORGANY SPÓŁKI 

§ 9 

Organami spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------  

A. zarząd, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

B. rada nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------------------  

C. walne zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------  

A. Zarząd 

§ 10 

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i 

odwoływanych przez radę nadzorczą. Liczbę członków zarządu określa rada nadzorcza. 

Pierwszy zarząd jest jednoosobowy. -----------------------------------------------------------------  

2. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata. Mandat członka zarządu wygasa z dniem 

odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 

pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. -------------------------------------------  
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3. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany przez radę nadzorczą. Nie 

pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego 

pełnienia funkcji członka zarządu.--------------------------------------------------------------------  

4. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu może 

nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały rady nadzorczej. ------------------------------  

§ 11 

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. --------------------------------------------  

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone ustawą albo 

niniejszym statutem do kompetencji walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej należą do 

zakresu działania zarządu. -----------------------------------------------------------------------------  

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

głosów decyduje głos prezesa zarządu. --------------------------------------------------------------  

4. Dla ważności uchwał zarządu jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich 

członków zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------  

5. Szczegółowy tryb działania zarządu może określać regulamin zarządu. Regulamin 

uchwala zarząd, a zatwierdza rada nadzorcza. ------------------------------------------------------  

§ 12 

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki 

uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. w przypadku zarządu wieloosobowego do 

składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----------------------------------  

2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec 

jednego członka zarządu. ------------------------------------------------------------------------------  

§ 13 

W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę 

reprezentuje rada nadzorcza. -------------------------------------------------------------------------------  

§ 14 

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% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej 

jednego członka zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------  
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§ 15 

Zarząd spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata 

zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. ----------------------------------------------------------------  

B. Rada Nadzorcza 

§ 16 

1. Rada nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. ---------------------------  

2. Członkowie rady nadzorczej są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie. 

Walne zgromadzenie mianuje przewodniczącego rady nadzorczej. -----------------------------  

3. Liczbę członków rady nadzorczej ustala walne zgromadzenie. Pierwsza rada nadzorcza 

będzie trzyosobowa. ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. ----------------------------------------------  

5. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka 

rady nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie rady nadzorczej mogą w 

drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do 

czasu wyboru nowego członka rady nadzorczej przez walne zgromadzenie, nie dłużej 

jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. -------------------------------------------  

§ 17 

1. Rada nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. ---------------------------------------------------------------------------  

2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych 

uchwał należy: -------------------------------------------------------------------------------------------  

a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie 

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

b) ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki w zakresie zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących 

podziału zysków albo pokrycia strat, ------------------------------------------------------------  

c) składanie walnemu zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników 

ocen, o których mowa w punktach poprzedzających, -----------------------------------------  

d) powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki oraz zawieszanie z ważnych 

powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu spółki, --  

e) delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

członków zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, ---------------------------  

f) uchwalenie regulaminu działania rady nadzorczej, --------------------------------------------  
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g) zatwierdzanie regulaminu zarządu spółki, ------------------------------------------------------  

h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki. ----------------  

§ 18 

1. Rada nadzorcza może upoważnić jednego z jej członków do składania oświadczeń woli, 

jakie zgodnie z niniejszym statutem lub przepisami prawa winny być w imieniu spółki 

składane przez radę nadzorczą. -----------------------------------------------------------------------  

2. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ------------------  

3. Przewodniczący rady nadzorczej reprezentuje radę nadzorczą. ----------------------------------  

§ 19 

Rada nadzorcza może w drodze uchwały oddelegować ze swego grona członków do 

indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci 

otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala walne zgromadzenie. Członków 

tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie zarządu spółki. -------------  

§ 20 

1. Posiedzenie rady nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim przewodniczący rady 

nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -  

3. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie rady nadzorczej z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek zarządu spółki lub członka rady nadzorczej. 

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. ------  

4. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym 

powiadomieniem listem poleconym, lub za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem 

telefonicznym, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażają pisemną zgodę na 

odbycie posiedzenia bez zachowania powyższych terminów powiadomienia. ----------------  

5. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, zgodnie z ust. 4 

powyżej. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego rady nadzorczej. ---------------------  

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 
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piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być 

złożone do przewodniczącego rady nadzorczej. ----------------------------------------------------  

8. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje 

przewodniczący i obecni członkowie rady nadzorczej. W protokołach należy wymienić 

członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia głosowania 

i jego wynik. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane 

później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu rady nadzorczej. -------------------  

10. Szczegółową organizację oraz tryb działania rady nadzorczej może określać regulamin 

rady nadzorczej uchwalony przez radę nadzorczą i zatwierdzony przez walne 

zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Walne Zgromadzenie 

§ 21 

1. Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. ----------------------------  

2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. ------------------------------------------------------------------  

3. Nadzwyczajne walne zgromadzanie jest zwoływane w przypadkach określonych w 

kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym statucie, a także gdy organy lub osoby 

uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. --------------------  

4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek rady nadzorczej, lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia na wniosek rady nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki powinno nastąpić w ciągu dwóch 

tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----------------------------------------------------------------  

5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na 

piśmie lub w postaci elektronicznej. -----------------------------------------------------------------  

6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne 

walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. 

Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. --------------------------------------------  

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie 
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później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego 

zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 

elektronicznej. -------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli wszyscy 

akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni bez względu na wysokość 

reprezentowanego kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------  

2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli 

przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej. ----------  

3. Zgromadzenie może podjąć uchwały 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. ---------------------------------------------------------  

§ 23 

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. -----------------------------------------------------  

2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez 

pełnomocników. Pełnomocnictwo takie musi być udzielone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Przy zastrzeżeniu postanowień art. 412
2
 § 2 w związku z § 1 Kodeksu spółek handlowych, 

członek Zarządu ani pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym 

zgromadzeniu Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Walne zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad.  

§ 24 

Uchwały walnego zgromadzenia wymagają: ------------------------------------------------------------  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; ---------------------------------------------  

b) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; -  

c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----------------------------------  

d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----------------------------------------  

e) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; ------------------------------------------  
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f) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz 

terminu wypłaty dywidendy; --------------------------------------------------------------------------  

g) zmiana statutu spółki; ----------------------------------------------------------------------------------  

h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki; --------------------------------------  

i) połączenie, podział i przekształcenie spółki; --------------------------------------------------------  

j) rozwiązanie i likwidacja spółki; ----------------------------------------------------------------------  

k) powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej oraz określenie ich wynagrodzenia; -----  

l) utworzenie lub likwidacja oddziału spółki; ---------------------------------------------------------  

m) inne sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych. -------------------------  

§ 25 

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, Katowicach lub w innym miejscu 

wskazanym przez zarząd, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -------------------------------------  

IV. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 26 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----------------------  

2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. ------------------------------------------------  

3. Spółka tworzy następujące kapitały: (i) kapitał zakładowy, (ii) kapitał zapasowy. -----------  

4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe. -----------------------------  

5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku spółki za dany rok obrotowy 

lub o wyłączeniu zysku od podziału. -----------------------------------------------------------------  

6. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na: -------------------------------  

a) kapitał zapasowy, -----------------------------------------------------------------------------------  

b) dywidendę, ------------------------------------------------------------------------------------------  

c) kapitał rezerwowy, ---------------------------------------------------------------------------------  

d) fundusze celowe spółki. ---------------------------------------------------------------------------  

7. Akcjonariusze maja prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez walne 

zgromadzenie na dywidendę. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości 

akcji.  

8. Zarząd spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki 

wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. ----------------  

9. Termin wypłaty dywidendy ustala walne zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku 

rocznego do podziału między akcjonariuszy. -------------------------------------------------------  
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 27 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu 

spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. --------------------------  

 

 

 

…………………………………….. 
Maria Wcisło 

Prezes Zarządu 
 


