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TEKST JEDNOLITY STATUTU 

TECH INVEST GROUP S.A. 

uwzględniający zmiany zarejestrowane w KRS w dniu 18 października 2018 r. 

w związku z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. 

(rep. A nr 13828/2018) 

 

STATUT SPÓŁKI 

TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi Tech Invest Group Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu Tech Invest Group S.A. 

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysoka w Gminie Kobierzyce. 

§ 3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, two-

rzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. De-

cyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-

prawnych. 

§ 5 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą Public Image Advisors Kordel 

Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271243. 

Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą 

w Warszawie w osobach: 

1) Daniel Karol Kordel, 

2) Wojciech Marcin Gudaszewski, 

3) Adrian Paweł Dzielnicki. 
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II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadza-

nie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie 

tych inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej 

Klasyfikacji Działalności jest: 

1) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

2) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami. 

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga od-

rębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub 

koncesji. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie 

większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ka-

pitału zakładowego. 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 684.153,84 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięć-

dziesiąt trzy 84/100 złote).  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 34.207.692 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście siedem 

tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie dwa grosze) każda, 

w tym: 

1) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 

do 5 000 000,  

2) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nume-

rach od 000 001 do 875 000,  

3) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 

od 000 001 do 250 000,  

4) 5.088.110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okazi-

ciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 088 110,  

5) 6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000 000 1 do 6 235 832,  

6) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 000 1 

do 2 000 000, 

7) 258.750 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okazi-

ciela serii G o numerach od 000 001 do 258 750, 

8) 14.500.000 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o nu-

merach od 000 000 01 do 14 500 000. 

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spół-

kę akcyjną. 
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4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw 

lub użytkowanie. 

5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następ-

na emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości 

nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami 

art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. 

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeń-

stwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie 

emisji nie stanowi inaczej.   

4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. 

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki 

na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisem-

nej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia 

pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji 

na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

§ 8a 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej 

wartości nominalnej nie większej niż 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych 

powyżej (kapitał docelowy). 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ra-

mach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany 

statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 

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 lub w związku 

z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poni-

żej. 

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

o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowe-

go, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od któ-

rej akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, 

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

i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, 

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczają-

cych powodzenie emisji akcji, 

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 
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e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze 

oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") lub dopuszczenia na rynku regulowanym 

organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-

sowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepie-

niężne. 

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

lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa 

zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do pod-

wyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania 

warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i termi-

nów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. 

§ 9 

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. 

Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje 

lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 

§ 10 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich naby-

cia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególno-

ści podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu 

umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 11 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 

A. ZARZĄD  

§ 12 

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych 

i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. 

2. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym cza-

sie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. 

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 
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4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie do-

konaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzor-

czej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres 

każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

§ 13 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądo-

wych. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub posta-

nowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji 

Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

§ 14 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek 

Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu 

łącznie z prokurentem w przypadku zarządu wieloosobowego. 

§ 15 

1. 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 or-

ganu 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 powoływa-

nia co najmniej jednego Członka Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały 

na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą, być prawidłowo powiadomieni. 

3. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a za-

twierdza Rada Nadzorcza. 

4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakre-

su zwykłych czynności Spółki. 

5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków 

Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

B. RADA NADZORCZA  

§ 16 

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

kadencję. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuj e i odwołuj e Walne Zgromadzenie. 

3. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założyciela. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 16 ust. 3 w każdym czasie mogą zostać odwołani przez 

Walne Zgromadzenie. 
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5. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą 

w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił 

swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej. 

6. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nad-

zorczej. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jago nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny 

członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje po-

siedzenia Rady Nadzorczej i przewodni czy na nich. 

§ 18 

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany po-

rządek obrad. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni. 

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3. wnioskodawca może je 

zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, 

a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia ust. 15 nie stoją na przeszkodzie 

odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej.  

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmio-

cie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wy-

konywania czynności Członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady odda-

jąc swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, 

tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizacje oraz tryb działa-

nia Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony 

przez Walne Zgromadzenie. 

8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. 

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok ob-

rotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których 

mowa w pkt. l) i 2), 

4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, 
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5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Za-

rządu, 

6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych 

przez Radę Nadzorczą, 

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 

9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 

10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udzia-

łów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalenda-

rzowego kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), 

11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, 

12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągniecie przez nią zobowiązań o wartości 

przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 500.000,00 zł (pięćset tysięcy zło-

tych), w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania poręczeń. Jeśli rozpo-

rządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się 

sumę świadczeń częściowych, 

13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), 

14) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki 

o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego, 

15) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, 

z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, 

16) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami związa-

nymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub Członków Za-

rządu, 

17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, 

18) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§ 19 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samo-

dzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nad-

zorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania 

których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej. 

§ 20 

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według 

zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani 

do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, któ-

rego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mo-

wa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. 
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C. WALNE ZGROMADZENIE  

§ 21 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po-

winno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjona-

riusza bądź akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwu-

dziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia 

wniosku. 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo 

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub ak-

cjonariuszom reprezentującym l/5 (jedną piątą) kapitału zakładowe go Spółki. 

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna 

za wskazane. 

5. Uchwały można powziąć, 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.  

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba 

że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Wal-

nego Zgromadzenia. 

3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych 

w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następne-

go Walnego Zgromadzenia. 

§ 23 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polski, w tym w szczególności mogą się one odbywać się we Wrocławiu i w Warszawie. 

§ 24 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowią-

zujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. 

§ 25 

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również 

w sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy. 
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2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowa-

niu. 

§ 26 

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. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba 

wyznaczona przez Zarząd.  

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

§ 27 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania fi-

nansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, 

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

5) zmiana statutu Spółki, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, 

10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich użytkowania lub innego o graniczone go prawa rzeczowego, 

11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, 

12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. 

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI  

§ 28 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku. 

§ 29 

Spółka tworzy następujące kapitały: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitał rezerwowy, 

4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
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§ 30 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.  

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze 

Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. 

3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe, może nastąpić również w formie nie-

pieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku zasady, sposób i inne warunki takiej formy 

świadczenia dywidendy, a w szczególności przedmiot dywidendy niepieniężnej, sposób jej wypłaty oraz 

wartość przedmiotu dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. 

4. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet prze-

widywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypła-

tę. 

5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie 

finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku 

osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zba-

danym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w ce-

lu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

6. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, 

podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej 

do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przy-

padać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 31 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spó-

łek handlowych. 


