
 

STATUT SPÓŁKI 

AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA 

(tekst jednolity) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. AUTO PARTNER Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką działa na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych 
oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Spółka działa pod firmą: AUTO PARTNER Spółka Akcyjna.  

Spółka może używać skrótu AUTO PARTNER S.A. 

3. Spółka powstała z przekształcenia „AUTO PARTNER” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Bieruń, województwo śląskie. 

§ 3. 

Założycielami Spółki są: 

1) Aleksander Piotr Górecki; 

2) Katarzyna Górecka. 

§ 4. 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.- 

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, 
jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. 

§ 5. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 



 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

2) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

3) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i 
konserwacja 

4) oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,  

5) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,  

6) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie z mocy 
przepisów prawa uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych 
decyzji właściwych organów państwowych lub dokonania zawiadomień, ogłoszeń 
bądź podjęcia podobnych czynności, Spółka podejmie taką działalność po 
uzyskaniu takiej koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji 
właściwych organów państwowych lub po dokonaniu zawiadomień, ogłoszeń bądź 
podjęcia podobnych czynności.  

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE SPÓŁKI 

§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 855.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset 
pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: 

1) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

2) 111.110 (sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii 
B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

3) 160.386 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych 
na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C160386, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

4) 48.319.769 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
numerach od D 00000001 do D 48319769, o wartości nominalnej 0,10 zł 



 

(dziesięć groszy) każda; 

5) 39.964.295 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery 
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 
numerach od E00000001 do E39964295, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda; 

6) 4.444.440 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta 
czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F0000001 do 
F4444440, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

7) 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii G o numerach od G000001 do G999000 o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

8) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H 
o numerach od H00000001 do H23000000 o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda. 

9) 11 550 000 (jedenaście milionów pięćset  pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych 
na okaziciela serii J o numerach od J00000001 do J11550000 o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

2. Akcje imienne serii A zostały objęte w częściach równych po 500000 (pięćset 
tysięcy) akcji przez założycieli, wspólników spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z przekształcenia której powstała Spółka. 

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 230.000 zł (dwieście 
trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony 
trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda. 

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt 3 
powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów 
subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.03.2016 roku w sprawie 
emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru, 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa 
poboru, wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego Spółki Auto Partner S.A. 
z siedzibą w Bieruniu oraz zmiany Statutu Spółki. Objęcie akcji serii I w wykonaniu 
praw z warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić nie później niż do dnia 31 
grudnia 2019 roku. 

§ 8. 

1. skreślony 

2. Zbycie, zastawienie i inne rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Rady 



 

Nadzorczej. 

3. Na wniosek akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje zamiany akcji imiennych na 
akcje na okaziciela. 

4. Akcje imienne Spółki, które ulegną dematerializacji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., 
poz. 94 ze zm.), przekształcą się w akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji. 

§ 9. 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez 
podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.  

2. Akcje mogą być emitowane jako imienne lub na okaziciela.  

3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to 
środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli 
mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i niniejszym 
Statutem.  

§ 10. 

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.  

2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. 

§ 11. 

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie 
dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie 
dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji 
Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę 
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 
obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 12. 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie; 

2) Rada Nadzorcza; 

3) Zarząd. 



 

ZARZĄD 

§ 13. 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, z których jeden jest 
Prezesem Zarządu, zaś spośród pozostałych można powołać jednego lub kilku 
Wiceprezesów. 

2. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu i powołuje Zarząd na okres 
wspólnej kadencji trwającej 5 lat. 

3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu.   

4. Każdy z członków Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą przed 
upływem jego kadencji. 

§ 14. 

1. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, 
podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań oraz reprezentuje Spółkę na 
zewnątrz. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone 
niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej 
należą do zakresu działania Zarządu. 

§ 15. 

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki 
upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do 
składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki 
samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków Zarządu - łącznie dwaj członkowie 
zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. 

§ 16. 

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę 
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze 
stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze 
Spółką. 

2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wyznaczyć jednego ze swoich członków 
do dokonania czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W 
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

4. Szczegółową procedurę działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez 



 

Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  

RADA NADZORCZA 

§ 17. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych 
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczbę członków 
Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o 
uzyskanie statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) 
członków.  

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat.  

3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać wybrani ponownie.  

§ 18. 

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom. 

2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego oraz może wybrać sekretarza. 

3. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie 
Publicznej, do Rady Nadzorczej powinno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) 
członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie 
kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach 
obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym 
będzie notowana Spółka. 

4. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka 
niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed 
terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. 
Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury 
wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia 
załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie 
do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów 
niezależności, określonych w ust. 5 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie 
do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W 
przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria 
niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd 
podczas obrad Walnego Zgromadzenia.  

5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie 
wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady 



 

Nadzorczej albo z jakiejkolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady 
Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, 
który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady 
Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 

6. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub 
Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, 
o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada 
Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub 
komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. 

§ 19. 

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
raz na kwartał kalendarzowy. 

2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce 
posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, powinno być przesłane co najmniej 
na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym dopuszczalne jest 
dokonanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na 
adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej:  

a) zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy nie zwoła 
posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania 
wniosku Zarządu lub dowolnego członka Rady Nadzorczej o jej zwołanie, 
posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej, 

b) mogą odbywać się bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia 
posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do 
porządku obrad.  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, 
Katowicach lub Krakowie, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć 
również w innym miejscu na terenie Polski, na które wyrażą zgodę wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach, które nie zostały 
umieszczone w porządku posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia 
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem posiedzenia. 

§ 20. 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy czym udział w 



 

głosowaniu musi brać nie mniej niż połowa członków Rady Nadzorczej, chyba że 
przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równości 
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 
Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała 
jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. 

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu 
jest wyłączone w sprawach dotyczących wyboru Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz 
odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 

5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej 
postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie. 

§ 21. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Poza sprawami 
wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, do 
obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we 
wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym w szczególności: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

b) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarządu Spółki, 

c) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy 
Spółki oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady 
Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, 

d) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub 
sposobu pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków 
Walnemu Zgromadzeniu, 

e) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu 
Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy 
Zarząd z innych powodów nie może działać, 

f) reprezentowanie Spółki w czynnościach między Spółką, a członkami Zarządu 



 

Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy, 

g) zatwierdzenie wieloletnich programów działalności i rocznych ekonomiczno-
finansowych planów działalności uchwalonych przez Zarząd, 

h) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uchwałą 
Walnego Zgromadzenia, 

i) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań 
finansowych, 

j) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a podmiotami 
powiązanymi ze Spółką, z wyłączeniem transakcji i umów typowych 
zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności 
operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotem zależnym, 

k) zatwierdzenia regulaminu Zarządu, 

l) wyrażanie zgody na tworzenie lub przystąpienie do innej spółki oraz zbywania 
ich akcji lub udziałów, 

m) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości, 

n) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu. 

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 21 ust. 1 
lit. j) wymagane jest głosowanie za taką uchwałą przez wszystkich niezależnych 
członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego 
wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 

§ 22. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym że 
wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania 
czynności członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 23. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.  

2. Walne Zgromadzenie Spółki może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Tychach, 
Katowicach, Krakowie, Warszawie i Gdańsku.   



 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu 
sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatyw y lub na 
żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) 
dni od daty przedstawienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia zawierającego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad tego zgromadzenia.   

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 
Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w niniejszym Statucie oraz 
Nadzwyczajnego Walnego Z gromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

7. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają 
przewodniczącego tego zgromadzenia. 

§ 24. 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w 
razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie 
nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.  

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 
pełnomocników. 

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych 
akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub przepisy 
Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. 

4. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie 
zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów 
Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 
sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby 
jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu 

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinno być 
udzielone w formie pisemnej. 

§ 25. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, 
o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 



 

§ 26. 

Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego 
Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

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

3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, 

4) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

5) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, 

6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian 
Statutu Spółki, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi 
inaczej, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub rozwiązania Spółki, 

8) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych na akcje, 

10) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

11) umarzanie akcji, 

12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. 

§ 27. 

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki nie 
wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich 
głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

V. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§ 28. 

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

a) kapitał zakładowy, 

 



 

 

 

b) kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------- 

oraz może tworzyć:------------------------------------------------------------------------------------- 

c) kapitały rezerwowe, ---------------------------------------------------------------------------- 

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

§ 29. 

Fundusze celowe i kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub znoszone stosownie od 
potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------- 

§ 30. 

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:-------------------------------------------------- 

a) odpisy na kapitał zapasowy i rezerwowy, w kwotach ustalonych co roku przez 
Walne Zgromadzenie;-------------------------------------------------------------------------- 

b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości ustalanej co roku przez Walne 
Zgromadzenie; ---------------------------------------------------------------------------------- 

c) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. --------------------------------------
-  

2. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie.------------------ 

§ 31. 

Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.-----------------------------------------------
- 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 32 

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
ze względu dla siedziby Spółki.---------------------------------------------------------------------------- 

Bieruń, 2017-06-26 

 


