
1/10 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

Capital Partners 
Uchwalony dnia 12 kwietnia 2002r. (Akt notarialny Rep. A-4383/2002) 

Tekst jednolity na dzie� 17 sierpnia 2005r. 

Uwzgl�dniaj�cy zmiany z dnia 30.04.2002r. (Akt notarialny Rep. A nr 5083/2002), z dnia 
10.06.2002r. (Akt notarialny Rep.  A nr 6990/2002), z dnia 14.05.2003r. (Akt notarialny  Rep. A 

nr 3890/2003), z dnia 29.06.2004r. (Akr notarialny Rep. A-6657/2004) oraz z dnia 
24.06.2005r. (Akt notarialny Rep. A nr 4738/2005). 

 
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1.1. Spółka prowadzi działalno�� pod firm�: Capital Partners Spółka Akcyj-

na. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka mo�e u�ywa� skróconej firmy Capital Partners S.A. i wyró�niaj�cego j� 

znaku graficznego.------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2. Siedzib� Spółki jest miasto Warszawa. ------------------------------------------ 

§ 3. 1. Spółka prowadzi działalno�� na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 

za granic�. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka mo�e otwiera� oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w 

kraju i za granic� oraz mo�e uczestniczy� w spółkach prawa handlowego i prawa 

cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowi�zuj�cych 

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

§ 4.1. Przedmiotem działalno�ci Spółki jest: ------------------------------------------ 

1) pozostałe po�rednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 

65.23.Z; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) działalno�� zwi�zana z zarz�dzaniem holdingami - PKD 74.15.Z; ------------------- 

3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania -

PKD 74.14.A; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) działalno�� pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 

67.13.Z. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je�eli podj�cie lub prowadzenie działalno�ci gospodarczej okre�lonej w wy�ej wy-

mienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych 

wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu pa�stwa, to rozpocz�cie lub 

prowadzenie takiej działalno�ci mo�e nast�pi� po uzyskaniu takiego zezwolenia, 

zgody lub koncesji. ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ------------------------------------------ 

§ 6. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane b�d� 
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w Monitorze S�dowym i Gospodarczym. ------------------------------------------------------- 

II.  KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE l AKCJE  

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.300.000,00 (słownie dwa miliony 

trzysta tysi�cy) złotych i dzieli si� na akcje o warto�ci nominalnej 1,00 (jeden) złoty 

ka�da, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) 500.000 (słownie: pi��set tysi�cy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 

numerach od 000001 do 500000, ---------------------------------------------------------------- 

b) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysi�cy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o numerach od 0000001 do 1800000, ------------------------------------------------- 

2. Akcje Spółki kolejnych emisji mog� by� imiennymi lub na okaziciela oraz mog� 

by� pokrywane wkładami pieni��nymi lub niepieni��nymi. -------------------------------- 

3. Kapitał zakładowy spółki zostanie pokryty w cało�ci gotówk� przed 

zarejestrowaniem Spółki. --------------------------------------------------------------------------- 

4. Ka�da akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ------------- 

5. Akcje mog� by� wydawane w odcinkach zbiorowych. ----------------------------------- 

6. Akcjonariusze maj� prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez 

Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale maj�tku Spółki w 

razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestnicz� w dywidendzie oraz w podziale 

maj�tku w równej wysoko�ci. ---------------------------------------------------------------------- 

7. Spółka mo�e nabywa� własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji 

innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. -------------- 

8. Podwy�szenie kapitału zakładowego mo�e nast�pi� tak�e poprzez 

podwy�szenie warto�ci nominalnej akcji. ------------------------------------------------------- 

9. Akcje mog� by� umarzane w drodze obni�enia kapitału zakładowego uchwał� 

Walnego Zgromadzenia, za zgod� akcjonariusza, którego akcje maj� by� 

umorzone. Wysoko�� kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie okre�lona 

ka�dorazowo uchwał� Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane 

Spółka mo�e wydawa� �wiadectwa u�ytkowe na warunkach okre�lonych przez 

Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------- 

10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka mo�e tworzy� kapitały 

rezerwowe i fundusze celowe. --------------------------------------------------------------------- 

11. Cz��� kapitału zapasowego w wysoko�ci jednej trzeciej kapitału zakładowego 

mo�e by� u�yta jedynie na pokrycie strat bilansowych. ------------------------------------- 

12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz 
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nadwy�ki kapitału zapasowego ponad wysoko�� okre�lon� w ust. 10 mog� by� 

u�yte w szczególno�ci na podwy�szenie kapitału zakładowego. ------------------------- 

13. Spółka mo�e emitowa� obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem 

pierwsze�stwa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Wysoko�� kapitału docelowego wynosi 1.700.000,- zł (jeden milion siedemset 

tysi�cy złotych). --------------------------------------------------------------------------------------- 

15. W granicach kapitału docelowego Zarz�d Spółki jest upowa�niony, przez 

okres nie dłu�szy ni� 3 (trzy) lata do podwy�szenia kapitału zakładowego. Zarz�d 

Spółki nie mo�e wydawa� akcji uprzywilejowanych lub przyznawa� 

akcjonariuszowi osobistych uprawnie�, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek 

handlowych. Za zgod� Rady Nadzorczej Zarz�d mo�e wydawa� w ramach 

kapitału docelowego akcje za wkłady niepieni��ne. Zgoda Rady Nadzorczej 

wymagana jest równie� dla ustalenia przez Zarz�d ceny emisyjnej. -------------------- 

16.  Uchwała Zarz�du Spółki podj�ta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zast�puje 

uchwał� Walnego Zgromadzenia o podwy�szeniu kapitału zakładowego i dla swej 

wa�no�ci wymaga formy aktu notarialnego. --------------------------------------------------- 

17. Zarz�d Spółki jest upowa�niony, do wył�czenia lub ograniczenia za zgod� 

Rady Nadzorczej prawa poboru dotycz�cego ka�dego podwy�szenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego. --------------------------------------------- 

III.  ORGANY SPÓŁKI  

§ 8. Organami Spółki s�: ------------------------------------------------------------------- 

A. Zarz�d. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------------------------- 

C. Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------- 

A. Zarz�d ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 9.1. Zarz�d Spółki składa si� z jednego do trzech członków, w tym 

Prezesa Zarz�du oraz Wiceprezesów Zarz�du, powoływanych na trzy lata. --------- 

2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynno�ciach członków 

Zarz�du Spółki - w głosowaniu tajnym oraz okre�la liczb� członków Zarz�du. ------- 

3. Mandaty członków Zarz�du wygasaj� z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzaj�cego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka zarz�du. ----------------------------------------------------------------------------- 

§ 10. 1. Zarz�d Spółki zarz�dza Spółk� i reprezentuje j� w s�dzie i poza s�-

dem, wobec władz i osób trzecich. --------------------------------------------------------------- 



4/10 

2. Regulamin Zarz�du Spółki okre�la szczegółowo tryb działania Zarz�du. Regula-

min uchwala Zarz�d a zatwierdza uchwał� Rada Nadzorcza. ---------------------------- 

§ 11.1. W przypadku Zarz�du wieloosobowego do składania o�wiadcze� 

woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarz�du albo jednego członka Zarz�du ł�cznie z prokurentem. W 

przypadku Zarz�du jednoosobowego Prezes Zarz�du reprezentuje Spółk� 

samodzielnie. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Prokurent mo�e reprezentowa� Spółk� tylko ł�cznie z członkiem Zarz�du 

Spółki. Do odbioru wezwa� i innych dor�cze� wystarcza, je�eli dor�czenie 

nast�puje do r�k jednego członka Zarz�du, ale zawsze w lokalach Zarz�du. -------- 

3. Uchwały Zarz�du wymagaj� sprawy przekraczaj�ce zwykły zarz�d Spółk�. ------ 

§ 12.1. Umowy z członkami Zarz�du Spółki zawiera w imieniu Spółki 

przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spo�ród jej członków. W tym samym 

trybie dokonuje si� innych czynno�ci prawnych pomi�dzy Spółk� a członkiem 

Zarz�du.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółk� w sporach z członkiem Zarz�du. ------------ 

§ 13. Członek Zarz�du nie mo�e bez zezwolenia Rady Nadzorczej 

zajmowa� si� interesami konkurencyjnymi ani te� uczestniczy� w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -------------------------- 

B. Rada Nadzorcza ---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 14.1. Rada Nadzorcza składa si� od 5 (pi�ciu) do 7 (siedmiu) członków, w 

tym Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego, gdzie przynajmniej połow� jej 

członków stanowi� członkowie niezale�ni, a w przypadku gdy jeden akcjonariusz 

posiada pakiet akcji daj�cy mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza 

liczy co najmniej dwóch niezale�nych członków. --------------------------------------------- 

2. Za niezale�nego członka Rady Nadzorczej uznaje si� osob�, która jest wolna 

od jakichkolwiek powi�za�, mog�cych istotnie wpłyn�� na zdolno�� takiego 

niezale�nego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególno�ci 

osob�, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powi�zana 

ze Spółk�, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powi�zanymi ze 

Spółk� lub ich pracownikami, jak i nieposiadaj�c� �adnych powi�za� z 

przedsi�biorcami prowadz�cymi działalno�� konkurencyjn�, ich pracownikami, 

podmiotami powi�zanymi z takimi przedsi�biorstwami lub z ich pracownikami. ----- 

3. Powoływanie w skład Rady Nadzorczej członków, jak równie� powoływanie 
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członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami reguluje 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------------------------------------------------- 

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyj�tkiem kadencji pierwszej Rady 

Nadzorczej, która trwa jeden rok.------------------------------------------------------------------ 

5. Przewodnicz�cy ust�puj�cej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze 

posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodnicz�cego i 

Wiceprzewodnicz�cego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykł� 

wi�kszo�ci� głosów oddanych.--------------------------------------------------------------------- 

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodnicz�cy 

Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecno�ci Wiceprzewodnicz�cy.------------------ 

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej mo�e by� zwyczajne lub nadzwyczajne. 

Zwyczajne posiedzenia powinny si� odby� co najmniej cztery razy w roku (raz na 

kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie mo�e by� zwołane w ka�dej chwili.-------------- 

8. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecno�ci 

Wiceprzewodnicz�cy zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy 

lub na pisemny wniosek Zarz�du Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

Posiedzenie powinno by� zwołane w ci�gu dwóch tygodni od chwili zło�enia 

wniosku.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje si� za uprzednim 3 (trzy) dniowym 

powiadomieniem listem poleconym, chyba �e wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej wyra�� pisemn� zgod� na odbycie posiedzenia bez zachowania 

powy�szego terminu.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mog� si� odbywa� za po�rednictwem telefonu, 

w sposób umo�liwiaj�cy wzajemne porozumienie wszystkich uczestnicz�cych w 

takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podj�te na tak odbytym 

posiedzeniu b�d� wa�ne pod warunkiem, �e wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o tre�ci projektu uchwały. W takim przypadku 

przyjmuje si�, �e miejscem odbycia posiedzenia i sporz�dzenia protokołu jest 

miejsce pobytu Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej albo w razie jego 

nieobecno�ci Wiceprzewodnicz�cego, je�eli posiedzenie odbywało si� pod jego 

przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udział w 

podejmowaniu uchwał, oddaj�c swój głos za po�rednictwem innego Członka Rady 

Nadzorczej, za wyj�tkiem spraw wprowadzonych do porz�dku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------- 
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11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych 

wa�nym interesem Spółki lub spraw� nie cierpi�c� zwłoki, uchwały Rady 

Nadzorczej mog� by� powzi�te w drodze pisemnego głosowania zarz�dzonego 

przez Przewodnicz�cego lub w razie jego nieobecno�ci Wiceprzewodnicz�cego, 

je�eli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyra�� pisemn� zgod� na tre�� 

uchwał. Za dat� uchwały uwa�a si� dat� zło�enia ostatniego podpisu. 

Podejmowanie uchwał w trybie okre�lonym w ust�pach 10 i 11 nie dotyczy 

powołania, odwołania i zawieszania w czynno�ciach członków Zarz�du.-------------- 

12. Z zastrze�eniem poni�szego § 18 ust�p 2 dla wa�no�ci uchwał Rady 

Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków 

Rady, zgodnie z § 14 ust�p 9 powy�ej. --------------------------------------------------------- 

§ 15.1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki. --- 

2. Do szczególnych obowi�zków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podej-

mowanych uchwał nale�y: -------------------------------------------------------------------------- 

a) badanie z ko�cem ka�dego roku obrotowego sprawozdania finansowego 

Spółki, zarówno co do zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami jak i ze stanem 

faktycznym, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) badanie sprawozdania Zarz�du oraz wniosków Zarz�du co do podziału zysków 

i pokrycia strat, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozda� pisemnych z 

wyników badania, o którym mowa w punkcie a i b, ------------------------------------------ 

d) zawieszanie z wa�nych powodów w czynno�ciach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarz�du Spółki, ----------------------------------------------------------- 

e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 

czynno�ci członków Zarz�du, nie mog�cych sprawowa� swoich czynno�ci, --------- 

f) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarz�du i na jego wniosek 

wynagrodzenia członków Zarz�du Spółki, ------------------------------------------------------ 

g) zatwierdzenie regulaminu Zarz�du Spółki, ------------------------------------------------- 

h) wyra�anie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółk� 

posiadanych akcji lub udziałów, ------------------------------------------------------------------- 

i) wyra�anie zgody na nabycie przez Spółk� akcji lub udziałów innych podmiotów 

gospodarczych, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

j) wyra�anie zgody na nabycie przez Spółk� �rodków trwałych o warto�ci nabycia 

wy�szej ni� 10.000,00 (dziesi�� tysi�cy) złotych nie przewidzianych w bud�ecie 
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zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -------------------------------- 

k) przyj�cie regulaminu inwestowania przez Spółk� wolnych �rodków pieni��nych,  

l) zatwierdzanie rocznego bud�etu kosztów funkcjonowania Spółki, -------------------- 

m) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -------- 

n) wyra�anie zgody na zaci�ganie przez Spółk�: -------------------------------------------- 

(1) zobowi�za� dotycz�cych pojedynczej transakcji lub serii powi�zanych z sob� 

transakcji, w tym tak�e transakcji warunkowych i transakcji terminowych; ------------ 

(2) po�yczek i kredytów; ---------------------------------------------------------------------------- 

(3) na udzielanie przez Spółk� por�cze� oraz na zaci�ganie przez Spółk� 

zobowi�za� z tytułu gwarancji i innych zobowi�za� pozabilansowych, z wyj�tkiem 

czynno�ci słu��cych zabezpieczeniu zobowi�za� własnych Spółki; -------------------- 

(4) wyra�anie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na 

zabezpieczenie i innych obci��e� maj�tku Spółki; ------------------------------------------- 

(5) wyra�anie zgody na zbycie składników maj�tku trwałego Spółki - o warto�ci 

ewidencyjnej przekraczaj�cej, w jednym roku obrotowym, kwot� 1.000.000,00 

(jeden milion) złotych, nie przewidzianych w bud�ecie zatwierdzonym zgodnie z 

postanowieniami Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------ 

§ 16. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonuj� swoje prawa i obowi�zki 

osobi�cie. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki okre�la szczegółowo tryb działania Rady 

Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza uchwał� Walne 

Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ---- 

§ 17. Rada mo�e oddelegowa� ze swego grona członków do 

indywidualnego wykonywania poszczególnych czynno�ci nadzorczych. 

Członkowie ci otrzymuj� osobne wynagrodzenie, którego wysoko�� ustala Walne 

Zgromadzenie. Członków tych obowi�zuje zakaz konkurencji, któremu podlegaj� 

członkowie Zarz�du Spółki. ------------------------------------------------------------------------ 

§ 18. 1. Do podj�cia uchwały przez Rad� Nadzorcz� Spółki wymagana 

b�dzie bezwzgl�dna wi�kszo�� głosów w obecno�ci wi�cej ni� połowy członków 

Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podj�ciu 

uchwały głos decyduj�cy b�dzie miał Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, za� w 

przypadku jego nieobecno�ci - Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej.---------------- 
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2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust.2 

lit. i) oraz w sprawach dotycz�cych zbycia przez Spółk� posiadanych akcji lub 

udziałów, wymagana b�dzie wi�kszo�� 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w 

obecno�ci wi�cej ni� połowy członków Rady Nadzorczej.---------------------------------- 

3. Z zastrze�eniem postanowie� § 18 ust. 1 i 2 Statutu, dla wa�no�ci uchwał w 

nast�puj�cych sprawach wymagana b�dzie zgoda wi�kszo�ci niezale�nych 

członków Rady Nadzorczej: ------------------------------------------------------------------------ 

a) �wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółk� i jakiekolwiek podmioty 

powi�zane ze spółk� na rzecz członków zarz�du; ------------------------------------------- 

b) wyra�enia zgody na zawarcie przez spółk� lub podmiot od niej zale�ny istotnej 

umowy z podmiotem powi�zanym ze spółk�, członkiem Rady Nadzorczej albo 

Zarz�du oraz z podmiotami z nimi powi�zanymi; --------------------------------------------- 

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego spółki. ---------------------------------------------------------------------------------- 

4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny by� protokołowane. Protokoły podpisuj� 

obecni członkowie Rady. W protokołach nale�y poda� porz�dek obrad oraz 

wymieni� nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, bior�cych udział w 

posiedzeniu, liczb� głosów oddanych na poszczególne uchwały, poda� sposób 

przeprowadzania głosowania i wynik.------------------------------------------------------------ 

5. Do protokołów winny by� doł�czone odr�bne zdania członków Rady Nadzorczej 

obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane pó�niej sprzeciwy nieobecnych 

członków na posiedzeniu Rady.”------------------------------------------------------------------ 

C. Walne Zgromadzenie --------------------------------------------------------------------------- 

§ 19.1. Walne Zgromadzenie mo�e by� Zwyczajne lub Nadzwyczajne. ------ 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d w ci�gu sze�ciu miesi�cy po 

zako�czeniu roku obrotowego. -------------------------------------------------------------------- 

§ 20.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d dla 

rozpatrzenia spraw wymagaj�cych niezwłocznego postanowienia: z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek 

akcjonariuszy, reprezentuj�cych ł�cznie co najmniej 10 % (dziesi�� procent) 

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

2. Zarz�d zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ci�gu 14 dni od 

zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynno�ci Zarz�du do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. ------- 
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3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien okre�la� 

sprawy wnoszone pod jego obrady, oraz powinien by� uzasadniony. ------------------ 

4. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia okre�la Regulamin Walnego 

Zgromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------- 

§ 21.1. Je�eli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowi� inaczej 

Walne Zgromadzenie jest wa�ne bez wzgl�du na ilo�� reprezentowanych na nim 

akcji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Walne Zgromadzenie mo�e podj�� uchwały, tak�e bez formalnego zwołania, 

je�eli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie 

sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia 

poszczególnych spraw na porz�dku obrad. ---------------------------------------------------- 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� oddanych 

głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewiduj� inaczej. ----------- 

4. Walne Zgromadzenie mo�e zarz�dza� przerwy w obradach wi�kszo�ci� dwóch 

trzecich głosów. Ł�cznie przerwy nie mog� trwa� dłu�ej ni� trzydzie�ci dni. ---------- 

§ 22. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagaj�: --------------------------------- 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du i Rady Nadzorczej z działal-

no�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz 

udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowi�zków; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) wszelkie postanowienia dotycz�ce roszcze� o naprawienie szkody wyrz�dzonej 

przy zawi�zywaniu Spółki lub sprawowaniu zarz�du albo nadzoru; --------------------- 

c) zbycie i wydzier�awienie przedsi�biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa 

u�ytkowania; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) zbycie nieruchomo�ci spółki; ------------------------------------------------------------------- 

e) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwsze�stwa; ---------------- 

f) podział zysku lub pokrycie strat, okre�lenie daty ustalenia prawa do dywidendy 

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

g) dokonanie zmian w Statucie Spółki; ---------------------------------------------------------- 

h) podwy�szenie lub obni�enie kapitału zakładowego Spółki; ---------------------------- 

i) rozwi�zanie i likwidacja Spółki; ----------------------------------------------------------------- 

j) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; --------------------------------------------- 

k) okre�lenie zakresu zwykłych czynno�ci Zarz�du Spółki; -------------------------------- 

I) inne sprawy przewidziane kodeksem spółek handlowych.------------------------------- 
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§ 23. Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w Warszawie. -------------------------- 

IV.  POSTANOWIENIA KO�COWE --------------------------------------------------------- 

§ 24. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, �e pierwszy 

rok obrotowy Spółki ko�czy si� 31 grudnia 2002 roku. -------------------------------------- 

2. Rozwi�zanie Spółki nast�puje po przeprowadzeniu likwidacji. ------------------------ 

3. Likwidacj� prowadzi si� pod firm� Spółki z dodatkiem w likwidacji. ------------------ 

4. Likwidatorami s� członkowie Zarz�du i osoba wyznaczona przez Rad� 

Nadzorcz�. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj� zastosowanie 

przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. --------------------------------------------------------- 

6. Zało�ycielami Spółki s�: Paweł Bala, Arkadiusz �nie�ko. ------------------------------ 


