
TEKST JEDNOLITY 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DEVELIA S.A. 

(przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej na podstawie delegacji udzielonej przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie z dnia 06.10.2020 r. r.)  
 

 

ROZDZIAŁ I  

Firma, siedziba, czas trwania 

 

§ 1 

1. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele spółkę akcyjną.  

2. Firma Spółki brzmi: Develia Spółka Akcyjna. 

3. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: Develia S.A. oraz wyróżniającego ją 

znaku graficznego.  

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Wrocław. 

 

§ 3 

Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

ROZDZIAŁ II 

Przedmiot działalności Spółki 

 

§ 5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

- (PKD 02.40.Z) - Działalność usługowa związana z leśnictwem;  

- (PKD 70.21.Z) - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;  

- (PKD 70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania;  

- (PKD 74.90.Z) - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;  

- (PKD 85.60.Z) - Działalność wspomagająca edukację;  

- (PKD 69.20.Z) - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;  

- (PKD 64.20.Z) - Działalność holdingów finansowych;  

- (PKD 70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych;  

- (PKD 41.10.Z) - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem   

budynków; 

- (PKD 42.11.Z) - Roboty związane z budową dróg i autostrad;   

- (PKD 42.12.Z) - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;  

- (PKD 42.13.Z) - Roboty związane z budową mostów i tuneli;  

- (PKD 42.21.Z) - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych;  
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- (PKD 42.22.Z) - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych 

i elektroenergetycznych;  

- (PKD 42.91.Z) - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;  

- (PKD 42.99.Z) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;  

- (PKD 68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

- (PKD 68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi 

lub dzierżawionymi;   

- (PKD 68.31.Z) - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;  

- (PKD 68.32.Z) - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;  

- (PKD 81.10.Z) - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku 

w budynkach;  

- (PKD 64.91.Z) - Leasing finansowy; 

- (PKD 64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;  

- (PKD 64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;  

- (PKD 64.30.Z) - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;  

-  (PKD 66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 

- (PKD 66.21.Z) - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;  

- (PKD 66.22.Z) - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;  

- (PKD 66.29.Z) - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 

emerytalne;  

- (PKD 77.35.Z) - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;  

- (PKD 73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;  

- (PKD 73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych;  

- (PKD 73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji;  

- (PKD 73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych;  

- (PKD 73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet);   

- (PKD 73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 

w pozostałych mediach;  

- (PKD 62.01.Z) - Działalność związana z oprogramowaniem;  

- (PKD 62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;  

- (PKD 62.09.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych;  

- (PKD 41.20.Z) - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych;  

- (PKD 71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;  

- (PKD 71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;  

- (PKD 78.10.Z) - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników;  

- (PKD 78.20.Z) - Działalność agencji pracy tymczasowej;  

- (PKD 78.30.Z) - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;  

- (PKD 59.20.Z) - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;  
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- (PKD 63.99.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;  

- (PKD 74.10.Z) - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;  

- (PKD 77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, 

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;  

- (PKD 82.91.Z) - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;  

- (PKD 82.99.Z) - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

- (PKD 69.10.Z) - Działalność prawnicza;  

- (PKD 82.11.Z) - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;  

- (PKD 77.11.Z) – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;  

- (PKD 77.32.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;  
- (PKD 77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;  
- (PKD 77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane.  

2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.  

 

§ 6 

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak 

poza jej granicami.  

2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego 

i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach 

oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.  

 

ROZDZIAŁ III 

Kapitały i fundusze Spółki 

 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 447.558.311,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć 

milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście złotych) i dzieli się na: 

- 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,  o wartości 

nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

- 113.700.000,00 (słownie: sto trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na 

okaziciela serii B,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,  ---  

- 1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) 

akcji zwykłych, na okaziciela serii C,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden 

złoty) każda, 

- 1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji 

zwykłych, na okaziciela serii D  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 

każda, 

- 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii 

E  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.  

- 102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F  o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

- 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G 

o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 
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- 58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset 

czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł 

(słownie: jeden złoty) każda,   

- 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości 

nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.  

- 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela 

serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

2. W dniu następującym po dniu zatwierdzenia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. akcje 

serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela. Jeżeli jednak przed tym dniem 

Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) 

umowę dotyczącą rejestracji tych akcji w KDPW związaną z ich dematerializacją i 

ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii B, 

C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela w dniu zawarcia przez Spółkę 

wspomnianej umowy z KDPW. 

3. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.  

 

§ 8 

Założycielami Spółki są: spółka pod firmą RB Investcom Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz spółka LC Corp B.V. z siedzibą 

w Amsterdamie (Królestwo Niderlandów). 

§ 9 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez 

podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub 

wkłady niepieniężne. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy 

własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.  

§ 11 

1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące 

kapitały i fundusze: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa. 

2. Niezależnie od kapitałów i funduszy, o których mowa w § 11 ust. 1 (a) - (c) Spółka 

może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć fundusze rezerwowe na 

pokrycie szczególnych strat lub wydatków, oraz fundusze celowe. Zasady zasilania 

i przeznaczania zgromadzonych na nich środków zostaną określone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  

 

§ 12 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, oraz warranty subskrypcyjne.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy 

 

§ 13 
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1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w niniejszym 

Statucie.  

2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.  

3. Akcje są niepodzielne. 

4. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa akcje mogą być 

umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 

dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie 

przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

 

§ 14 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do 

liczby akcji. 

2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty 

akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin 

wypłaty dywidendy.  

3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, 

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom 

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka 

posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Władze Spółki 

 

§ 15 

Organami Spółki są:  

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie.  

 

Zarząd 

 

§ 16 

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) członków. 

2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę 

Nadzorczą, z tym że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele. 

3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Ponowne 

powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe 

niż trzy lata każda. 

4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. W przypadku odwołania 

członka Zarządu w czasie trwania kadencji i powołania w to miejsce innej osoby 

kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo 

dotyczy również przypadku odwołania całego Zarządu w toku kadencji i powołania 
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nowego składu Zarządu, a także przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku 

kadencji o nowo powołanych członków.  

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci 

rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 

6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na 

zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu 

łącznie z prokurentem. 

8. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz 

projekty uchwał kierowane na obrady Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedkłada 

Walnemu Zgromadzeniu wnioski lub projekty uchwał łącznie z opinią wydaną przez 

Radę Nadzorczą lub informacją o nie wydaniu przez Radę Nadzorczą opinii wskazanej 

w § 21 ust. 2 niniejszego Statutu. 

9. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym 

jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo 

Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Zarząd i 

zatwierdzane uchwałą Rady Nadzorczej. 

10. Członkowie Zarządu mogą, za zgodą Rady Nadzorczej, pełnić funkcję członka zarządu 

w innych spółkach zależnych od Spółki. 

 

§ 17 

W umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada 

Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

Rada Nadzorcza 

 

§ 18 

1. Rada Nadzorcza jest powoływana w liczbie od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: 

siedmiu) członków, na okres trzyletniej kadencji. W powyższych granicach liczbę 

członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, jednakże, gdy choćby jeden z 

członków Rady Nadzorczej jest wybierany w drodze głosowania grupami (tj. w trybie 

art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), Rada Nadzorcza powołana w takim 

przypadku składa się z 6 (sześciu) członków.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z tym że 

członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. 

4. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określać jego funkcję w Radzie. 

5. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. W przypadku 

odwołania członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i powołania w to miejsce innej 

osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo 

dotyczy również przypadku odwołania całej Rady w toku kadencji i powołania nowego 

składu Rady Nadzorczej, a także przypadku rozszerzenia składu Rady w toku kadencji 

o nowo powołanych członków. 
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6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również 

wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 

7.  Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na 

kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda. 

8. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem odwołania, 

rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej nie wpływa na zdolność podejmowania 

przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał, pod warunkiem, że liczba członków nie 

spadnie poniżej liczby minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 19 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.  

2. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący 

wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od 

posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy 

Statut nie stanowi inaczej. 

4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

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

6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest 

dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały.  

 

§ 20 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami 

kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz 

spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:  

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu 

powołanego przez Założycieli,   

b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,  

c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

d) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,  

e) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, 

f) wyrażenie zgody na udzielenie prokury,  

g) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną 

dla Spółki,  

h) wybór biegłego rewidenta Spółki, 

i) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki 

oraz wprowadzenie zmian do takich budżetów i planów,  

j) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem, 

k) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu 
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Zgromadzeniu Akcjonariuszy,  

l) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia 

takich limitów, 

m) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość 

przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,  

n) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości przez Spółkę,  

o) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed 

ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,  

p) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,  

q) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych 

umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub 

niezwiązanych z podstawową działalności Spółki, których łączna wartość przekracza 

1.000.000 PLN, 

r) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek 

składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej 

poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością 

Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,  

s) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek 

weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie 

wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub 

podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,  

t) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub 

dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, 

w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN, 

u) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, 

hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich 

limitów,  

v) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy 

wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,  

w) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki, funkcji członka zarządu w 

spółkach zależnych od Spółki,  

x) wyrażenie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze 

spółkami zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania 

(współreprezentowania) spółek od niej zależnych w stosunkach ze Spółką jako członek 

zarządu wszystkich tych spółek,  

y) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. 

z) wykonywanie zadań Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.  

 

§201 

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe 

bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako 

kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania 

zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony prze Radę 

Nadzorczą.  
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§ 21 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w 

razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, który wówczas przewodniczy 

obradom z zastrzeżeniem postanowień § 22 niniejszego Statutu. 

2. Rada Nadzorcza wydaje opinię w sprawach wniosków oraz projektów uchwał 

przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmuje uchwały 

w sprawie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na czynności, o których mowa w § 

20 niniejszego Statutu. 

3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą i 

zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.  

 

§ 22 

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając 

proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie 

w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.  

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, 

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany 

porządek obrad.  

 

§ 23 

W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez 

członków Zarządu powodujących, iż pozostała liczba członków zarządu Spółki jest niższa 

niż minimalna liczba członków określona w niniejszym Statucie, Rada Nadzorcza powinna 

niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu. 

 

Walne Zgromadzenie  

 

§ 24 

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 25 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy 

po upływie roku obrotowego. 

 

§ 26 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 

2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać 

sprawy, które powinny być wniesione pod obrady. 

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd 

nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, 

jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.  
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5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak 

również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia.  

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i 

zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad.  

 

§ 27 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym 

Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 

2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest 

uprawnione do dokonania zmian porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek 

handlowych. 

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie albo 

w Katowicach. 

 

§ 28 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub kodeks spółek 

handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, 

o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statut nie stawiają 

surowszych warunków powzięcia uchwał. 

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez 

pełnomocnika. 

5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem 

liczby akcji, które każdy z nich przedstawi i służącej im ilości głosów, podpisana przez 

przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po 

wyborze przewodniczącego. 

 

§ 29 

1. Głosowanie jest jawne. 

2. Tajne głosowanie zarządza się przy odwołaniu lub zawieszaniu władz Spółki lub 

likwidatorów, w przypadku pociągnięcia władz Spółki do odpowiedzialności, jak 

również w sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie 

przynajmniej jednego z akcjonariuszy. 
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§ 30 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał 

w sprawach: 

1)  rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy, 

2) podziału zysku oraz pokrycia strat za rok ubiegły, 

3) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), 

4) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków,  

5) zmiany Statutu, 

6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 

7) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych 

Akcjonariuszy,  

8) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki, 

9) przekształcenia Spółki,  

10) umarzania akcji, 

11) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warantów 

subskrypcyjnych,   

12) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

13) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków 

pierwszej Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli, 

14) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

15) zatwierdzania Regulaminu działania Rady Nadzorczej, 

16) wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z członkami 

Zarządu,  

17) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki, 

18) innych określonych w Statucie i w przepisach kodeksu spółek handlowych. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 

nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.  

 

§ 31 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a jego nieobecności 

inny członek Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych 

osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez 

Zarząd.  

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego 

Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku 

obrad.  

3. Usunięcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania 

przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek 

akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio 

wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga większości 75% głosów 

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 
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ROZDZIAŁ VI  

Rachunkowość Spółki 

 

§ 32 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z 

chwilą rejestracji i kończy 31 grudnia 2006 roku. 

 

§ 33 

1. Wypłata dywidendy powinna nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne 

Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 niniejszego Statutu. 

2. Terminy i miejsca wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd. 

 

Koszty założenia Spółki  

 

§ 34 

1. Przybliżona kwota wszystkich kosztów obciążających Spółkę w związku 

z utworzeniem Spółki nie przekroczy 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych). 

2. Pozostałe koszty, opłaty i wydatki związane z założeniem Spółki pokrywają założyciele. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 35 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod 

firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że 

Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych 

głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek 

handlowych. 

 

§ 36 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

spółek handlowych. 
 

 

 


