
STATUT
HURTIMEX SA

tekst jednolity na dzieri 23 paidziernika 2OL4 roku

l. Postanowienia o96lne.

5 1 .
HURTIMEX Sp6lka Akcyjna, zwana dalej ,,Sp6tkq", powstaje w wyniku przeksztatcenia Spotki
Przedsiqbiorstwo -  Produkcyjno -  Handlowo - Ustugowe ,HURTlMEX" Sp6fka z ograniczonq
od powiedzialnoi  c iq z s iedzibq w t  odzi .
Zalo|ycielami Sp6lki sq wsp6lnicy przeksztatcanej sp6tki, kt6rzy przystqpil i  do Sp6tki i  objqli
jej akcje - Bogdan Jan Kopei, Krzysztof Marcin Wr6bel, Krystyna Czestawa Kopei, Jarostaw
Pawef Kopei,  Elzbieta Hal ina Wal iniak,  Marcin Stawomir Kopei oraz Spotka DFP Doradztwo
Finansowe Spof ka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq Pr ivate Equity Fund Spofka
komandytowo - akcyjna z s iedzibq w todzi .

S z .
Stawajqcy postanawiajq, 2e Sp6tka dziatai bqdzie pod firmq HURTIMEX Sp6lka Akcyjna.
Spolka mo2e u2ywai skrotu-f i rmy w brzmieniu HURTIMEX S.A.

$ r .
1. Siedzibq sp6tki  jest  todl .
2.  Sp6tka moze tworzyi  oddziaty,  przedstawicielstwa i  inne jednostki  organizacyjne.
3. Sp6tka dziafa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i  za granicq.

4. Sp6fka mo2e zaktadai lub przystqpowai do sp6lek i innych organizacji gospodarczych

oraz prowadzi i  wsp6lne przedsiqwziqcia w kraju i  za granicq.

9 + .
Przedmiotem dziatalnodci spotki wedtug Polskiej Klasyfikacji Dziatalno6ci jest:

1) 01 uprawy rolne, chow ihodowla zwierzqt,  towiectwo, wtqczajqc dziafalno5i

uslugowq, .
21 02 le inictwo ipozyskiwanie drewna,
3) 03 rybactwor'
41 10 produkcja artykut6w spo2ywczych,
5) Lt produkcja, rfapoj6w, 

t

6) L2 produkcjarwyrob6w tytoniowych,
71 13 produkcja wyrob6w tekstylnych,
8) 14 produkcja odzie2y,
9) 15 produkcja sk6r i wyrob6w ze skor wyprawionych,

10) 16 produkcja wyrob6w z drewna oraz korka, z wylqczeniem mebli; produkcja

wyrob6w ze stomy i materiat6w uzywanych do wyplatania,

LLI L7 produkcja papieru i  wyrob6w z papieru,

L2) L8 poligrafia i reprodukcja zapisanych noinik6w informacji,

13) 20 prodUl ic ja chemikal i6w i  wyrobow chemicznych,
t : ' : 1 .  '  - ' -  

, '
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1,4) 22 produkcja wyrob 6w z gumy i tworzyw sztucznych,

15) 23 produkcja wyrob6w z pozostatych mineralnych surowc6w niemetal icznych,
j.6) 25 produkcja metalowych wyrob6w gotowych, z wytqczeniem maszyn i urzqdzen,

I7l26 Produkcja komputer6w, wyrob6w elektronicznych i optycznych,

L8l27 produkcja u rzqdzen elektrycznych,
Igl28 produkcja maszyn i urzqdzen, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2Ol29.32.7 produkcja pozostalych czq6ci i akcesori6w do pojazdow silnikowych, z

wytqczeniem motocYkli,
ZLl3L produkcja mebl i ,
22lr32 pozostata produkcja wyrob6w,
23) 33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urzqdzen,

Z4l35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektrYcznE, 3az, parq wodnq, gorEcE

wodq i powietrze do uktad6w klimatyzacyjnych,

28) 3S.3 odzysk surowc6w,
29) 4I  roboty budowlane zwiqzane ze wznoszeniem budynk6w,

3Ol 42 roboty zwiqzane z budowq obiektow inzynier i i  lqdowej i  wodnej,

31) 43 roboty budowlane specjal istyczne,

321145 handel hurtowy i  detal iczny pojazdami samochodowymi;  naprawa pojazdow

sa moch odowych,
33) 46 handel hurtowy ,  z wytqczeniem handlu pojazdami samochodowymi,

34) 47 handel detal iczny, z wytqczeniem handlu detal icznego pojazdami

samochodowymi,
35) 49 transport lqdowy oraz transport rurociqgowY,

36) 52.L magazynowanie i  przechowywanie towar6w,

zsl36.00.2
26) 38. tz.Z
27\ 38.2L.2

37l,s2.2L.Z
38) s2.24.C

461 64.Le.Z
47164.20.2
48164.30.2

pob6r,  uzdatnianie i  dostarczanie wody,

zbieranie odpad6w niebezpiecznych,
obr6bka i  usuwanie  odpad6w innych n i2  n iebezp ieczne,

dziatalnoii uslugowa wspomagajqca transport lqdowy,

przetadunek toruar6w w pozostatych punktach przetadunkowych,

pozostate poSrednictwo pieniq2ne,

dziatalno6i  holding6w f inansowych,
dzialalnoii trust6w, fundusz6w i podobnych instytucji f inansowych ,

39) 55 zakwaterowanie,
40) 56 dziatalnoSi uslugowa zwiqzana z wyzywieniem,

4L) 58 dziatalnoii wYdawnicza,
42j59 dziatalnoi i  zwiqzana z prodUkcja f i lm6w, nagrar i

telewizyjnych, nagraf dlwiqkowych i muzycznych,
wideo, program6w

43)60 nadawanieprogram6wogolnodostqpnych i  abonamentowych,

441162 dziafalnoi i  zwiqzana z oprogramowaniem i  doradztwem w zakresie

informatyki oraz dziatalno6i powiqzana, t

45) 63 dziatalnoSi uslugowa w zakresie inforrnacji,

4gl64.9 pozostafa finansowa dziatalno6i ustugowa, z wyfqczeniem ubezpieczefi i

fu nd usz6w em eryta InYch,
50) 68 dziatalno ic zwiqzana z obstugq rynku nieruchomofci,

51) 70 dziafalnoi i  f i rm centralnych (head off ices);  doradztwo zwiqzane z

zarzqdf !!gm,
szl l1,,  .  OziLialnofi  w zakresie architektury i  inzynieri i ;  badania i  anal izytechniczne,z



53l,72 badania naukowe i prace rozwojowe,
54)73 rek lama,  badanie  rynku iop in i i  pub l iczne j ,
55)74 pozostata dziatalnodi  profesjonalna, naukowa i  techniczna,
56l'77 wynajem i dzierzawa,
57178 dziatalno6czwiqzana zzatrudnieniem,
53) 79 dziatalnoii organizator6w turystyki, poSrednikow i agent6w turystycznych

oraz pozostala dziatalno6i uslugowa w zakresie rezerwacji i  dziatalnoici z niq
zwiqzane,

59) 81 dziatalnoi i  ustugowa zwiqzana z utrzymaniem porzqdku w budynkach i
zagospodarowaniem teren6w zieleni ,

60) 82 dziatalnosc zwiqzana z administracyjnq obstugq biura i pozostala dziatalnoii
wspom agajqca p rowadzen i e d zi ata I noici gospo darczej,

61)  85 edukac ja ,
62190 dziatalnp3( tw6rcza zwiqzana z kulturq i rozrywkq,
63)93 dziatalnoSi sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
64) 95 naprawa :i konserwacja komputerow i artykut6w uzytku osobistego i

domowego, , .-

65)96 pozosta ta , , indywidua lna dz ia la lno6 ius tugowa.

5 5 .
Czas trwania sp6fki  n ie jest  oznaczony.

ll. Kapital zakladowy.

i '  
s 6 .

1. Kapital zaktadowy. Spotki wynosi 4.353.795,40 zt (cztery mil iony trzysta piqidziesiqt trzy

tysiqce siedemset dziewiqidziesiqt piqi zlotych czterdzieici groszy) i jest podzielony na
2L.768.977 (dwadzieScia jeden mi l ion6w siedemset szei idziesiqt  osiem tysiqcy
dziewiqiset s iedemdziesiqt  s iedem) akcj i  o wartoic i  nominalnej  0,20 zl  (dwadzieScia
groszy) ka2da akcja. Kapitat Spotki w wysokoici 1.000.000 zt (jeden mil ion zfotych) zostat

w catoici pokryty majqtkiem spotki przeksztatconej..
2.  Spolka ma prawo emitowai akcje imienne i  akcje na okaziciela.
3.  Akcje Spolki  moga byi  pokryte got6wkq, wktadami niepieniqznymi lub w jeden idrugi

spos6b tqcznie.
4.  Akcje Sp6tki  sq.niepodzielne i  mogq byi  wydawane pojedynczo lub w odcinkach

zbiorowych.
5. Na kapitat zaktadowy Spotki, o kt6rym mowa w ust. 1 sktadajq siq:

1) akcje imienne uprzywi lejowane ser i i  A w tqeznej l iczbie 3.000.000 ( trzy mi l iony),  o

numerach od L do 3,,000.000, o lqcznej wartoici nominalnej 600.000 zt (szeSiset tysiqcy

zlotych);
2l akcje zwykte na okaziciela seri i G w tqcznej l iczbie 7.465.3L5 (siedem milion6w

czterysta szejidziesiqt piqi tysiqcy trzysta piqtnaicie), o tqcznej wartoSci nominalnej

1.493.063 zl ( jeden mil ion czterysta dziewiqidziesiqt trzy tysiqce szeiidziesiqt trzy ztote);

3) akcje zwykte na okaziciela ser i i  H w lqcznej l iczbie 11.303.662 UedenaScie mi l ion6w

trzysta trzy tysiqce szeiiset szeSidziesiqt dwie), o tqcznej wartoici nominalnej

2.260.732,40 zl [dwa rnil iony dwie5cie szeiidziesiqt tysiqcy siedemset trzydzieSci dwa

ztote c.zterd,zie3cigroszy): -4



6. Upowaznia siq Zarzqd Sp6tki do podwy2szenia kapitatu zaktadowego Spotki w ramach
kapitatu docelowego w drodze emisj i  akcj i  ser i i  D w l iczbie 4.700.000 (czterech mi l ion6w
siedmiuset tysiqcy) sztuk, w terminie nie dtuzszym ni2 do dnia 1-9 lutego 20L2 roku, o
kwotq nie wy2szq ni2 470.000 (czterysta siedemdziesiqt tysiqcy ztotych).

7. Wykonujqc upowaznienie do docelowego podwyzszenia kapitatu zakiadowego Zarzqd
Spotki  moze wydawai akcje w zamian za wktady pieniqzne i  n iepieniqzne.

8. Upowa2nia siq Zarzqd Sp6lki do emitowania warrant6w subskrypcyjnych w celu
przeprowadzenia podwy2szenia kapi talu zaktadowego w ramach kapitatu docelowego, z
terminem wykonania prawa zapisu uptywajqcym nie p6iniej  n i2 z,kor icem okresu, na
kt6ry zostato udzielone upowa2nienie do podwyzszenia kapi tatu zaktadowego w ramach
kapitalu docelow€Bo, o kt6rym mowa w ust. 6.

9. Upowaznia siqZarzqd Spotki do wytqczenia, za zgodq Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji
Spotki dotyczqcego kazdego podwyzszenia kapitalu zakfadowego dokonywanego w
ramach kapitalu docelowego.

10. Upowa2nia siq Zarzqd Sp6tki do podejmowania wszelkich czynnodci w celu
kazdorazowego dopuszczania i  wprowadzania do obrotu regulowanego lub
alternatywnego systemu obrotu emitowanych przez Spotkq papierow wartoiciowych, w
tym akcji Sp6tki, a- tak2e innych papierow wartoSciowych powstajqcych w zwiqzku z
emitowanymi przez Sp6tkg papierami wartoic iowymi ( t j .  m. in.  pra,w poboru, praw do
akcj i ) .  W szczegolnoSci upowaznia siq Zarzqd Spotki  do kazdorazowelo zawierania um6w
o rejestracjq w depozycie papier6w wartoSciowych, w szczeg6lnoici w depozycie
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papier6w Wartoiciowych SA, emitowanych przez
Spotkq papierow wartoiciowych, w tym akcji Sp6tki, a takze innych papier6w

wartoiciowych powstajqcych w zwiqzku z emitowanymi przez Spotkq papierami

wartoiciowymi.

11. Upowa2nia siq ZarzqdSp6tki do podwy2szenia kapitatu zakfadowego Sp6tki w ramach
kapitatu docelowego w terminie do dnia 31 maja 2074 roku, o kwotq nie wyzszq ni2
1.500.000 (jeden mil ion piqiset tysiqcy) ztotych

12. Wykonujqc upowaznienie do docelowego podwyzszenia kapi tatu zakfadowego w ramach
kapitalu docelow€Bo, o kt6rym mowa w ust. tt, Tarzqd Sp6tki mo2e wydawai akcje w
zamian za wkfady p ien iqzne i  n iep ien iqzne. ,

13. Upowa2nia . siq Tarzqd Sp6tki do emitowania warrant6w subskrypcyjnych w celu
przeprowadzenib pbdwyzszenia kapitatu zaktadowego w ramach kapitafu docelowego, z
terminem wykonania prawa zapisu uptywajqgym nie p62niej  niz z kor icem okresu, na
kt6ry zostato udzielone upowa2nienie do podwyzszenia kapi tatu zaktadowego w ramach
kapitatu docelow€Bo, o kt6rym mowa w ust. 11.

!,4, Upowa2nia siq Zarzqd Sp6tki do wytqczenia, za_zgodq Rady Nadzorczej, prawa poboru
akcji Spolki dotyczqcego kazdego podwy2szenia kapitafu zakladowego dokonywanego w
ramach kapitatu docelow€go, o kt6rym mowa w ust. LL.

L. Spolka moze wydawai
Waf n'e Zgromadzenie.

s 7 .
akcje uprzywi lejowane. O formie uprzywi lejowania decyduje

2. . Akeje.Sp6lki podfegajq dziedziczeniu.



3. Uprzywi lejowanie akcj i  przechodzi  na spadkobierc6w.
4. Spotka moze emitowai obl igacje zamienne oraz obl igacje z prawem pierwszeristwa.
5. Zamiana akcj i  imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest  na podstawie
uchwafy Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonar iusza.

S s .
Akcje seri i  A sq uprzywilejowane w ten spos6b, 2e na kazdq akcjq przypadajq dwa glosy na
Walnym Zgromadzeniu.

9 9 .
t .  Kapitat  zaktadowy moze byi  obnizony na zasadach przewidzianych w art .  455 -  458
Kodeksu spofek handlowych.
2. Kapitat zakfadowy Spotki mo2e byi podwyzszony w drodze emisji nowych akcji lub w
drodze zwiqkszenia w.artoici nominalnej dotychczasowych akcji. Decyzjq o prawie
pierwszefistwa objqcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy na wniosek
Zarzqdu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwaty.
3.  Akcje mogE byi  umorzone. O warunkach i t rybie umorzenia akcj i  decyduje Walne
Zgromadzenie.  '  ,
4.  Akcje mogA byi  umarzane w przypadku, gdy:

a. za zgodq akcjonariusza nastqpi nabycie akcji przez sp6tkq (umorzenie
dobrowolne),

b.  uchwalone bqdzie obni2enie kapi tatu zaktadow€go,
c. sp6fka nabqdzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczed,
d. nastqpi  nabycie w drodze sukcesj i  uniwersalnej .

5. Spofka nie mo2e na sw6j rachunek nabywai ani przyjmowai w zastaw wtasnych akcji,
z zastrzezeniem wyjqtkow okreSlonych w przepisach Kodeksu spotek handlowych oraz w
niniejszym Statucie.  '

6.  Je2el i  akcje nabyte w drodze egzekucj i  n ie zostanq zbyte w ciqgu roku od dnia ich
nabycia,  muszE byi  umoizone wedtug przepis6w o obnizeniu kapi tatu zaktadowego.
7. Umorzenie bez zachowania przepis6w o obnizeniu kapi tatu zaktadowego mo2e byi
dokonane jedynie z czystego zysku.

L. Zysk bi lansowy przeznaczony orr .rgt i r?in" Zgromadzenie do podziatu dziel i  s iq w
stosunku do nominalnej  wartoic i  akcj i .
2. Zarzqd upowa2.niony jest do wyptaty akcjonariuszom za zgodq Rady Nadzorczej
zal iczki  na poczet przewidzianej dywidendy.

l l l .  Organy Sp6lki

Organami spofki  sq: i
- Zarzqd,
-  Rada Nadzorcza,
-  Walne Zgromadzenie .

I  r r .

5 12.



L. Cztonk6w Zarzqdu powotuje i odwotuje w drodze uchwaly Walne Zgromadzenie.
2. Zarzqd Sp6tki mo2e sktadai siq z jednego do trzech cztonkow. Kadencja Zarzqdu trwa

trzy lata. Czlonk6w Zarzqdu powotuje siQ na okres wsp6lnej kadencji, mandat czfonka

zarz1du powotanego przed uptywem danej kadencji Zarzqdu wygasa r6wnoczesnie z

wyga6n i qcie m m a nd at6w pozostafych czton k6w Zarzqdu ( ka d en cja tqczn a ).
3. W stosunkach zZarzqdem reprezentuje sp6tkq Rada Nadzorcza.
4. Mandaty cztonk6w Zarzqdu wygasajq z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzajqcego sprawozdanie f inansowe za ostatni  petny rok urzqdowania.
5. Cztonkowie Zarzqdu mogE byi w ka2dej chwil i odwotani przez Walne Zgromadzenie.

S rg.
L. Tarzqd prowadzi sprawy spolki i  reprezentuje ja na zewnqtrz.
2, Zarzqd upowa2niony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrze2onych
kompetencjami dla innych organ6w Sp6tki. Tarzqd zobowiqzany jest zarzqdzac majqtkiem i

sprawami Spotki  z nalezytq starannodciq wymaganA w obrocie gospodarczym, przestrzegai

prawa, postanowieri niniejszego Statutu oraz uchwat powziqtych przez Walne Tgromadzenie
i  Radq NadzorczE w granicach ich kompetencj i .
3. Zarzqd dziala na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu pracy Zarzqdu

uchwalonego przez Radq Nadzorczq.

1. Jezeli Zarzqdjest wieloosobowu, *rri:; jego czfonkowie sq ono*iqrani i uprawnieni
do wsp6lnego prowadzenia spraw spotki ,  chyba 2e Statut  stanowi inaczej .
2. Uchwaty Zarzqdu zapadajq bezwzglqdnq wiqkszo6ciq gtosow.

3. Uchwaty Zarzqdu mogE byi powziqte, je2eli wszyscy cztonkowie zostali prawidlowo

zawiadomien i  o  pos iedzeniu  zarzqdu.
4. Powofanie prokurenta wymaga zgody wszystkich cztonk6w Zarzqdu.
5. Odwola6 prokurq moze kazdy czfonek Zarzqdu.

W przypad ku wieloosobowego Zarzqdu
jest wsp6tdziatanie dw6ch czfonkow
prokurentem.

1. czlonek Zarzzqdun," rore bez zgodytSall; zajmowai siq interesami konkurencyjnymi
ani te2 uczestniczyc w spotce konkurencyjdej jako wsp6lnik spotki cywilnej, spotki
osobowej lub jako cztonek organu sp6fk kapitatowej bqdi uczestniczYc w innej

konkurencyjnej osobie prawnej jako czlonek organu. Takaz ten obejmuje tak2e udzial w
konkurencyjnej spotce kapitatowej, w przypadku-posiadania w niej przez cztonka Zarzqdu

co najmniej  L0% udziat6w albo akcj i  bqdi  prawa do powotania co najmniej  jednego

cztonka zarzqdu.
2. Zgody, o kt6rej mowa w ust. L, udziela Rada Nadzorcza.

I rz'
1. Czlonkowie ff,ady Nadzorczej powotywani sq przez Walne Zgromadzenie, przY czym co

najrnniqj.divOttr cztonk6w Rady powinno spetniai kryteria niezaleznego cztonka

5 rs.
do skladania o(wiadczer i  w imieniu Spotki  wymagane
Tarzqdu albo jednego cztonka Zarzqdu tqcznie z



2. 7a niezale2nego cztonka Rady uwa2a siq osobq, kt6ra w dniu wyboru do Rady Nadzorczej
spetnia fqcznie nastqpujEce warunki :
a) posiada mniej ni2 5% (piei procent) akcji Sp6tki,
b) nie jest  osobq bl iskq dla zadnego z akcjonar iuszy Spotki  posiadajqcych 5% (piei

procent) lub wiqcej akcji Spotki (dotyczy to akcjonariuszy bqdqcych osobami
f izycznymi),

c)  nie jest  cztonkiem organ6w jednostki  zale2nej od Sp6tki  w rozumieniu przepis6w
ustawy o rachunkowo5ci,

d) nie jest  osobq bl iskq dla cztonka organu Sp6tki  lub pracownika Spotki  zatrudnionego
na stanowisku Szefa Zespotu lub wyzszyffi,

e)  nie pobiera w Sp6tce wynagrodzenia z 2adnego tytutu,  poza wynagrodzeniem z tytutu
uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Sp6lki,

f )  n ie jest  pracownikiem lub cztonkiem organu akcjonar iusza Sp6lki ,  posiadajqcego 5%
(piei  procent) , lub wiqcej  akcj i  Sp6fki .

3.  Za osobg bl iskq, dla potrzeb postanowied niniejszego paragrafu Statutu -  uznaje siq
mat2onka, wstqpnych, zstqpnych, rodzefistwo, powinowatych w tej samej l ini i i  stopniu,
synowE oraz ziqcia.

4.  Rada Nadzorcza Sp6tki  sklada siq z 5 (piqciu) do 7 (s iedmiu) cztonkow.
5. Cztonkowie Rady Nadzorczej  powotywani sE na piqcioletniq wsp6lnE kadencje.  Mandaty

cztonkow Rady Nadzorczej wygasajq z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzajqcego sprawozdanie f inansowe za ostatni  rok ich urzqdowania.

6.  Czfonkowie Rady Nadzorczej  mogq byi  wybierani  ponownie.
7.  W przypadku gdy na skutek wygaSniqcia mandatow jednego lub wiqkszej  l iczby czlonk6w

rady przed uplywem kadencj i  w okresie pomiqdzy Walnymi Zgromadzeniami,  rada utraci
zdolnoSd do podejmowania uchwat,  pozostal i  czfonkowie rady uprawnieni  bgdE do
kooptacji jednego, lub wiqkszej l iczby cztonkow rady, tak by rada l iczyta co najmniej 5
osob.

8. Dokonany zgodnie z punktem poprzedzajqcym wybor cztonkow Rady musi zostai
zatwierdzony przez rhajblizsze Walne Zgromadzenie, kt6re powinno zostai niezwtocznie
zwotane przez Radq Nadzorczq w -trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu
spofek handlowych r  i  Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sp6fki .  W przypadku nie
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru cztonkow Rady dokonanego w trybie
kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru cztonkow Rady. Czynnoici nadzorcze i
decyzje podjqte w okresie od powotania (kooptacji) do podjqcia przez Walne
Zgromadzenie uchwafy o niezatwierdzeniu powotania,  przez cztonka Rady lub przY

udziale czfonka Rady, kt6rego powotania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - sQ wa2ne.
'  

'  5 r g .  
r

1.  Rada Nadzorcza na swoim pierwszym pbsiedzeniu wybiera ze swego grona

P rzewod n iczqcego o raz Wice p rzewod n iczEcego.
2. Posiedzenia Rady .Nadzorczej zwotywane sq przez Przewodniczqcego lub przez

WiceprzewodniczEcego w przypadku niemo2noici zwofania przez Przewodniczqcego,

zawiadomieniem wysfanym l istem poleconym, e-mai lem ( je iel i  uzyskano potwierdzenie

odbioru wiadomo6ci)  lub dorqczonym osobiScie nie p6lniej  n i2 7 (s iedem) dni  przed

posiedzeniem. T wa2nych powod6w Przewodniczqcy, a w przypadku zwotywania przez

WiceprzewodniczEcego, Wiceprzewodniczqcy mo2e skr6cii ten termin do 2 dni.



3 . Przewodniczqcy Rady Nadzorczej  poprzedniej  kadencj i  zwoluje w terminie jednego

miesiqca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i otwiera pierwsze posiedzenie

Rady wybrane j  na nowq kadenc jq  ip rzewodniczy na n im do chwi l i  wyboru

Przewodniczqcego, chyba 2e uchwata Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi

inaczej .  W przypadku nie zwotania posiedzenia Rady w tym trybie posiedzenie zwotuje

Zarzqd
Cztonkowie Rady Nadzorczej  mogE wykonywai swe prawa i  obowiqzki  osobiScie lub

przekazywai swoje decyzje przv wykorzystaniu 6rod'k6w bezpoSredniego

porozumiewania siq na odleglo6i  lub za poSrednictwem innego cztonka Rady pisemnie.

Rada Nadzorcza mo2e podejmowai uchwaty w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

Srodk6w porozumiewania siq na odlegfoi i .
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywajq siq co najmniej trzy razy w roku obrotowym

lub w miarq potrzeby czq6ciej .
Tarzqd lub cztonek rady nadzorczej mogE |qda( zwotania rady nadzorczej, podajqc

proponowany porzqdek obrad. Przewodniczqcy rady nadzorczej 'zwotuje posiedzenie w

terminie dw6ch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

s 19.
Uchwaty Rady Nadzorczej zapadajq bezwzglqdnq wiqkszoSciq glos6w cztonkow Rady

obecnych na posiedzeniu. W razie r6wnoici glosow rozstrzyga gtos Przewodniczqcego.

Uchwata podjqta w trybie pisemnym lub przv wykorzystaniu Srodk6w bezpo(redniego

porozumiewania siQ na odlegto(i jest wa2na, gdy wszyscy czlonkowie Rady zostali

powiadomieni  o t reic i  projektu uchwaty
Cztonkowie Rady Nadzorczej  mogq brai  udziaf  w podejmowaniu uchwat Rady, oddajqc

swoj gtos na pi imie za po6rednictwem innego cztonka Rady Nadzorczej .  Oddanie gfosu w

tym trybie nie mo2e dotyczyi  spraw wprowadzonych do porzqdku obrad na posiedzeniu

Rady Nadzorczej .
Podejmowanie uchwat w trybie okreSlonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu nie

dotyczy wybor6w Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczqcego Rady Nadzorczej oraz

odwotania i  zawieszania w czynno5ciach tych osob.

4.

5.

5.

1 .

2.

3.

4.

5 .

6.

Wynagrodzenie cztonk6w Rady Nadzorczej  za petnienie

Waf ne Zgromadzenie w drodze uchwaly.
swoich obowiqzkow okreSl i

f

l 1

7.

Umowy z cztonkami Zarzqdu podpisuje Przewodniczqcy Rady Nadzorczei, a w przypadku

jego nieobecnoici  inny cztonek Rady Nadzorczej ,  na podstawie upowa2nienia

wyra2onego W. uchwale Rady Nadzorczej .  W tym samym trybie dokonuje siq innych

czynnoici prawnych pomigdzy Spotkq a cztonkamiTarzqdu, z zastrze2eniem bezwzglqdnie

obowiqzujqcych pnepis6w prawa. r

Rada Nadzorcza dziala na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu okre5lajqcego
jej  organizacjq i  sposob wykonywania czynnoSci,  uchwalonego przez Walne

Zgromadzenie.

I zo'
Rada Nadzorcza sprawuje staly nadz6r nad dziafalnoiciq Spofki. Do zakresu dziatania Rady

Nadzorczej  nale2y w szczegolnoici  :

a) rozpatrywanie rocznych program6w dziatalnodci  spolki  oraz dokonywanie

niezbq{"Xptl korekt,
t l . : ' : ' '  ' ' t  . y '  . "



b) badanie sprawozdari f inansowych zar6wno co do zgodno6ci z ksiqgami i

dokumentami,  jak i  stanem faktycznym, badanie sprawozdaf i  okresowych i  rocznych

Zarzqdu, tudzie2 wniosk6w Zarzqdu co do podziafu zysk6w i pokrycia strat oraz

skladanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wynik6w badaf i ,

c) zawieszanie z waznych powod6w w czynnoSciach poszczegolnych lub wszystkich

cztonk6w Zarzqdu,jak rownie2 delegowanie cztonk6w Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynno6ci cztonkow Tarzqdu nie mogqcych sprawowai swoich
czynnoSci,

stawianie wniosk6w na Walne Tgromadzenie o udzielenie Tarzqdowi

absolutor ium z wykonania obowiqzk6w,

e) rozpatrywanie i opiniowanie zmian i rozwiqzywanie um6w z cztonkami Zarzqdu

oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
f) udzielanie cztonkom zarzqdu zgody na zajmowanie sie interesami

konkurencyjnymi,
g) udzielanil l  zgody Zarzqdowi na:

-  nabycie i  zbycie nieruchomo5ci,  uzytkowania wieczystego lub udziafu w

nieruchomo6ci;
- nabycie i zbycie sktadnika majqtku trwatego o wartoici przekraczajqcej 800.000 zt,
- zawieranie um6w kredytu lub po2yczki o wartoici przekraczajqcej 500.000 zf,
-  zaciqganie zobowiqzar i  warunkowych, w tym udzielenie przez Spotkq gwarancj i  lub

porqcze6, o wartoSci przekraczajqcej 500.000 zl,
-  zawieranie innych um6w o podejmowanie czynno6ci  powodujqcych postanie dla

Spotki zobowiqzania do iwiadczenia o wartoici przekraczajqcej 1.000.000 zt.

h) Wybor biegfego rewidenta do badania sprawozdai f inansowych Spotki

I  21.
1.  Walne Zgromadzenia mogA byi  zwyczajne i  nadzwyczajne i  odbywajq siq w siedzibie

Spotki .
2. Zwyczajne Walne Zgr:omadzenie poririnno odbyi siq nie poiniej niz w szeii miesiqcy po

uplywie kazdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwotuje Tarzqd Spotki, chyba 2e wtaiciwe przepisy prawa lub Statut

Spotki  stanowiq inaczej .
Rada Nadzorcza Spotki moze zwotai zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeieli Zarzqd nie

zwota go w terminie okreSlonym w Kodeksie sp6tek handlowych lub w niniejszym

Statucie,  a takze 'hadzwyczajne Walne Zgromadzenie,  jezel i  zwotanie go uzna za

wskazane.  .  t
Akcjonar iusz lub akcjonar iusze reprezentujqcy co najmniej  potowq kapitatu zaktadowego

Spolki lub co najrnniej potowq og6tu gtos6w w Sp6tce moga zwotai nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczajq przewodniczqcego tego Zgromadzenia.

Akcjonar iusz lub akcjonar iusze reprezentujqcy co najmniej  jednq dwudziestq kapi talu

zakfadowego Spotkir moga 2qdac zwotania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

umieszczenia okreilonych spraw w porzqdku obrad tego Zgromadzenia. Zqdanie, o

ktorym mowa w zdaniu poprzedzajqcym nale2y zlo|yc Zarzqdowi Sp6tki na pi5mie lub w

postaci elektronicznej. Sqd rejestrowy mo2e upowainii do zwotania nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Sp6tki  akcjonar iusza lub akcjonar iuszy wystqpujacych z takim

d )

4.

5 .

6.



7.

zqdaniem, je2el i  w terminie dw6ch tygodni od dnia przedstawienia zqdania Zarzqdowi,
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwotane.
Szczegotowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeri Sp6tki, w tym w szczeg6lno6ci
dotyczqce zwotywania Walnych Zgromadzeri Sp6lki, zqdania umieszczenia okreSlonych
spraw w porzqdku obrad Walnego Zgromad zenta, zgfaszan,ia projektow uchwat,
prowadzenia obrad, a tak2e inne sprawy zwiqzane z organizacjq 1r odbyciem Walnego
Zgromadzenia  okre5 la  Regulamin Walnego Zgromadzenia  uchwalany przez Walne
Zgromadzenie Sp6tki .
W przypadku skorzystania przez Radq Nadzorczq Spotki lub przez akcjonariusza lub
akcjonariuszy reprezentujqcych co najmniej polowq kapitatu zaktadowego Sp6tki lub co
najmniej potowq og6tu gtos6w w Sp6tce z prawa zwotania Walnego Zgromadzenia Sp6tki

Zarzqd Spotki zobowiqzany jest niezwtocznie przeprowadzic wszelkie niezbqdne
czynnofci  zmierzajqce do zwotania Walnego Zgromadzenia Sp6tki ,  w tym, w
szczeg6lnoici  czynnoSci okreSlone przez wtadciwe postanowienia Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Sp6tki .  Postanowienia zdania poprzedzajqcego majq odpowiednie
zastosowanie do zqdania zwotania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia okre6lonych spraw w porzqdku obrad tego Zgromadzenia,  o ktorych mowa
w ust.  6.

I zz'
Akcjonariusze uczestniczQ w Walnym Zgromadzeniu osobiScie lub przez petnomocnika
dziatajqcego w oparciu o petnomocnictwo udzielone na piSmie lub w postaci
elektronicznej,  zgodnie z postanowieniami Regulaminu Waln ego Zgromadzenia,  o kt6rym
mowa w I  21 ust.  7 niniejszego Statutu.
UczestniczEcy w Walnym Zgromadzeniu akcjonar iusze majq l iczbq gtosow r6wnq l iczbie
posiadanych akcji z zastrzezeniem I 8 niniejszego Statutu.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczqcy Rady Nadzorczej ,  a pod
jego nieobecnoii Wiceprzewodniczqcy, kt6ry przewodniczy do czasu wyboru
przewod n iczqcego Wa Inego Zgromadzen ia.

5 23'
Walne Zgromadzenie jest  zdolne do powziqcia wiqzqcych uchwat bez wzglqdu na l iczbq
reprezentowanych na nim akcj i .  .
Wszystkie uchwaty Walnego Zgromadzenia zapadajq bezwzglqdnq wiqkszodciq gfos6w
oddanych, chyba .ze przepisy kodeksu sp6tek handlowych ustanawiajq zaostrzone
warunki  powziqcia tych uchwat.

I 2q:
t .  Do kompetencj i  Walnego Zgromadzenia nalezy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Tarzqdu z dzialalnoSci
sprawozdania finansowego za ubiegfy rok obrotowy oraz udzielenie
cztonkom organ6w spotki z wykonania przez nich obowiqzk6w,

2) powziqcie uchwaly o podziale zysku lub pokryciu straty,
3) zmiana przedmiotu dziatalnoic i  Sp6lki ,
4) zmiana niniejszego Statutu,
5) podwyzszgnie lub.obni2enie kapi tafu zaktadowego Sp6tki ,
6) " unfta,r-zdnid akcii Sp6tki,

8.

1 .

2.

3.
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7) postanowienia dotyczqce roszczed o naprawienie szkody wyrzqdzonej przy
zawiqzaniu sp6tki  lub sprawowaniu zarzqdu albo nadzoru,

8) emisja obl igacj i  zamiennych lub obl igacj i  z prawem pierwszenstwa,
9) rozwiqzanie lub l ikwidacja Sp6tki ,
10) powolanie iodwotanie cztonk6w Rady Nadzorczej  i  ustalenie ich wynagrodzenia,
11) zbycie i wydzier2awienie przedsiqbiorstwa lub jego zorganizowanej czqSci oraz

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczow€Bo,
12) przesuniqcia dnia dywidendy lub rozto2enie dywidendy na raty,
l3) inne sprawy, zastrze2one przez przepisy Kodeksu spotek handlowych lub

postanowienia niniejszego Statutu.
2 .  N ie  jes t  wymagana uchwata Walnego Zgromadzenia  na nabyc ie  izbyc ie
nieruchomo6ci ,  u2ytkowania wieczystego lub udziatu w nieruchomoici .

I  25.
Zmiana przedmiotu dziatalnoic i  Spolki  mo2e nastqpi i  bez obowiqzku wykupu akcj i
zachowaniem wymogow okreSlonych w art. 4L7 E 4 Kodeksu sp6tek handlowych.

, 1

lV. RachunkowoSd sp6lki.

1.
2.

1 .

I ze'
Spotka prowadzi rzetelnq rachunkowo5i zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
Rokiem obrotowym sp6tki jest rok kalendarzowy.

E 27.
Kapitat Sp6tki tworzq:
a) kapitat zaktadowy,
b) kapitat zapasowy,
c) kapi taty rezerwowe i fundusze celowe, o i le Walne Zgromadzenie uchwal i  ich
utworzenie.  -  j

2, Kapitat rezerwowy moze byi tworzony niezaleznie od kapitatu zapasowego sp6tki z
odpis6w z zysku

3. Kapitat rezerwoWv 'tworzony jest na pokrycie strat zwiqzanych z prowadzonymi

operacja m i .

V. Przepisy korico*:.

5 29.
Rozwiqzanie sp6tki  nastqpuje po przeprowadzeniu l ikwidacj i .  L ikwidacjg prowadzi s iq pod

f i rmq Spotki  z dodatkiem , ,w l ikwidacj i " .  Walne Zgromadzenie wybiera l ikwidator6w.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem majE zastosowanie przepisy Kodeksu

spotek handlowych i innych obowiqzujqcych aktow prawnych.
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