
  

S T A T U T 

„INDOS” Spółka Akcyjna 

(tekst jednolity) 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. 

 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia „INDOS” Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060846, w spółkę 

akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu Spółek 

Handlowych.   

Założycielami Spółki są wspólnicy „INDOS” Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie: Ireneusz Glensczyk, Tadeusz Zientek i Andrzej 

Wernicke, którzy obejmują w kapitale zakładowym Spółki akcje w sposób następujący: 

 

Ireneusz Glensczyk – 2.224.167 akcji imiennych serii A o numerach od A 0.000.001 

do A 2.224.167, 

 

Tadeusz Zientek – 2.224.166 akcji imiennych serii A o numerach od A 2.22.168  

do A 4.448.333, 

 

Andrzej Wernicke – 2.224,167 akcji imiennych serii A o numerach od A 4.448.334 

 do A 6.672.500. 

 

II. Firma i Siedziba. Czas Trwania 

 

§ 2. 

 

1. Firma spółki brzmi: INDOS Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może posługiwać się skrótem: INDOS S. A.  

3. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.  

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

5. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,  

a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. 

6. Czas trwania spółki nie jest oznaczony.  

 

III. Przedmiot działalności spółki  

 

§ 3. 

 

I. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
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1. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 

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

3. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  

4. PKD: 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, 

5. PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych ( call center),  

6. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

7. PKD 64.91.Z Leasing finansowy,  

8. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 

9. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków, 

10. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych, 

11. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

12. PKD: 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

13. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,  

14. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  

15. PKD 74 Pozostała działalność Profesjonalna, Naukowa i Techniczna,  

16. PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,  

17. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

18. PKD: 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

19. PKD 58.1Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,  

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,  

20. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

21. PKD 80.30.Z Działalność detektywistyczna. 

22. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

II. Działalność, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie koncesji, 

zezwoleń lub spełnianie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po 

ich uzyskaniu lub spełnieniu.  

 

IV. Kapitał zakładowy Spółki 

 

§ 4. 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 126 560 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia 

sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 126 560 (słownie: siedem 

milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji w tym: 

a) 6 672.500 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) 

akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty 

każda, oznaczonych numerami serii od 0000001 do 6672500. 

b) 454 060 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) 

złoty każda, oznaczonych numerami serii od 000001 do 454060. 
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2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości w postaci majątku Spółki 

przekształcanej – „INDOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Chorzowie oraz z wpłat na pokrycie akcji nowej emisji w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego do kapitału docelowego. 

3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na Walnym 

Zgromadzeniu na jedną akcję przypadają dwa głosy. W razie sprzedaży akcji serii A przez 

osoby wskazane w § 1 statutu Spółki akcje te zostają automatycznie skonwertowane na 

akcje na okaziciela i tracą uprzywilejowanie   

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w  drodze 

podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji.  

5. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym 

aportem albo w jeden i drugi sposób łącznie.  

6. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.  

7. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

 

§ 4a 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.004.375,00 zł, w drodze 

jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej 

(kapitał docelowy).  

2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania 

nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia 

wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie 

do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.  

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w 

całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału 

docelowego. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej 

Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z 

podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności 

Zarząd jest upoważniony do:  

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorcze na jej 

wysokość,   

b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą 

uczestniczyć w dywidendzie,  

c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie 

emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,  

d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji,  

e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w 

sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,  
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f) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w 

sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A.  

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne.  

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach 

kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o 

subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających 

powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. 

 

§ 5 

 

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne).  

2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia.  

 

§ 6 

 

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje 

zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować 

warranty subskrypcyjne. 

 

V. Organy Spółki 

 

§ 7 

 

Organami Spółki są:  

a) Zarząd,  

b) Rada Nadzorcza, 

c) Walne Zgromadzenie.  

 

Zarząd 

 

§ 8 

 

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę 

Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata. 

2. Jednemu z powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa 

Zarządu i Wiceprezesa Zarządu . 

 

§ 9 
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1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

3. W razie powołania prokurenta lub prokurentów, prokurent będzie uprawniony  

do reprezentacji spółki łącznie z członkiem zarządu lub łącznie z innym prokurentem.  

 

§ 10 

 

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. 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. 

  

Rada Nadzorcza 

 

§ 11 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na 

okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej 

zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie. 

3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady 

Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania 

Rady Nadzorczej nowej kadencji. 

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. 

6. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. 

7. 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. Do 

chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z 

tym, że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada 

Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.  

 

§ 12 

 



INDOS Spółka Akcyjna – Statut 

Strona 6 / 9 

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Regulamin Rady 

Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy 

razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady 

Nadzorczej w formie pisemnej, podając proponowany porządek obrad oraz projekty 

uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być rozesłane 

wszystkim członkom Rady przesyłką poleconą, co najmniej na siedem dni przed 

terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być w miejsce przesyłki poleconej rozsyłane 

pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na 

adresy wskazane Przewodniczącemu Rady przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej 

podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Zastępca Przewodniczącego, zwołuje 

posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień 

przypadający nie później niż dwadzieścia jeden dni od upływu tego dwutygodniowego 

terminu.  

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 

przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos 

Przewodniczącego Rady.  

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej 

członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub 

złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad 

podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt  

z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.  

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

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

art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych. 

6. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może 

podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia 

posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez 

Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady 

Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady 

głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła 

wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną 

(jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją,  

że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu czternastu dni od daty 

rozesłania projektu uchwały.  

7. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także 

podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych  

– telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem,  

że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały 

stosownie do ust. 6 i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie 

jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź 

jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia 

im projekt uchwały, uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu 

uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  

a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie 

uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany przez 

siebie okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu 
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przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu  

w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu.  

Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza 

protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym 

posiedzeniu.  

 

§ 13 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.  

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w kodeksie 

spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:  

a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia straty,  

a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych 

badań,  

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, 

a także ustanowienie albo odwołanie prokurenta 

c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie 

zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta 

d) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez 

Spółkę na rzecz członków Zarządu lub prokurentów,  

e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę  

z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu 

świadczy pracę dla Spółki reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo 

inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady – w tym samym 

trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź 

dotyczące rozwiązania takich umów,  

f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego 

Spółki,  

g) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,  

h) - skreślony 

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej nie należy wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez 

Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w 

nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 

4. W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie 

może głosować.  

 

§ 14 

 

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym także członka Rady Nadzorczej, 

któremu Rada powierzyła osobiste wykonywanie określonych funkcji nadzorczych, ustala 

Walne Zgromadzenie. 

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka 

Zarządu, zamiast wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, otrzymuje 

wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni 

na podstawie delegacji Rady Nadzorczej. 
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Walne Zgromadzenie 

 

§ 15 

 

1.  Walne Zgromadzenia odbywają się w Chorzowie, Katowicach, Siemianowicach Śląskich  

    lub w Warszawie. 

2.   Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. 

Walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne 

przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje  

w taki sam sposób, jak zwołanie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie 

planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad  

na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane 

zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.  

3.   Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego 

odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.  

 

§ 16 

 

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. 

 

§ 17 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał  

w sprawach:  

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,  

b) podziału zysku albo pokrycia straty,  

c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków,  

d) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie 

ich przeznaczenia,  

e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  

f) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 

g) powołania i odwołania likwidatorów,   

h) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,  

i) – skreślony, 

j) – skreślony, 

k) 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.  
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3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego gruntu nie wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 

VI. Gospodarka spółki. Rachunkowość spółki 

 

§ 18 

 

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie Spółek 

Handlowych.  

 

§ 19 

 

1. 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.  

2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie 

szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).  

3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Zarząd.  

4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk od podziału  

i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub 

też inny dopuszczalny cel.  

 

§ 20 

 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 (piętnaście) dni przed 

terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta 

oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania 

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty 

zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie 

Spółki.  


