
 

STATUT SPÓŁKI  
ZPUE Spółka Akcyjna 

 

 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Spółka jest prowadzona pod firm� ZPUE Spółka Akcyjna Spółka mo�e u�ywa� znaku 
firmowego zastrze�onego w Urz�dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzib� Spółki jest Włoszczowa. 
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
4. Spółka mo�e tworzy� i prowadzi� na obszarze swego działania oddziały, 

przedstawicielstwa handlowe, uczestniczy� w innych spółkach i tworzy� inne spółki. 
5. Spółka mo�e korzysta� z ró�nych form holdingu, wchodz�c w zwi�zki kapitałowe z 

innymi podmiotami w kraju i zagranic�. 
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 

§ 2 
 

Przedmiotem działania Spółki jest: 
1. Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyj�tkiem budynków 

prefabrykowanych (PKD 26.61.A)  
2. Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu (PKD 26.61.B),  
3. Produkcja masy betonowej (PKD 26.63.Z), 
4. Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyj�tkiem działalno�ci usługowej         

(PKD 28.11.A),  
5. Produkcja konstrukcji metalowych (PKD 28.11.B), 
6. Działalno�� usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C), 
7. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z), 
8. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z), 
9. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyj�tkiem 

działalno�ci usługowej (PKD 31.20.A), 
10. Działalno�� usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej 

aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B), 
11. Produkcja urz�dze� nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii                 

i telegrafii przewodowej, z wyj�tkiem działalno�ci usługowej (PKD 32.20.A),  
12. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: ruroci�gów, 

linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych                 
(PKD 45.21.C), 

13. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: 
ruroci�gów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (PKD 
45.21.D), 

14. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie monta�u i wznoszenia budynków i budowli           
z elementów prefabrykowanych  (PKD 45.21.G),  



15. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A), 
16. Wynajem sprz�tu budowlanego i burz�cego z obsług� operatorsk� (PKD 45.50.Z), 
17. Sprzeda� hurtowa pozostałych maszyn i urz�dze� dla przemysłu, handlu i transportu 

wodnego (PKD 51.65.Z), 
18. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 
19. Wynajem samochodów ci��arowych z kierowc� (PKD 60.24.C), 
20. Działalno�� w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego      

(PKD 74.20.A), 
21. Pozostała działalno�� komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B), 
22. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), 
23. Po�rednictwo finansowe z wyj�tkiem ubezpiecze� i funduszów emerytalnorentowych 

(PKD 65), 
24. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 

63.12.C).  
 

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 

§ 3 
 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.990.061,41 zł (osiem milionów dziewi��set 
dziewi��dziesi�t tysi�cy sze��dziesi�t jeden złotych 41/100) i jest podzielony na 600 000 
(sze��set tysi�cy) akcji imiennych serii A, 233 250 (dwie�cie trzydzie�ci trzy tysi�ce 
dwie�cie pi��dziesi�t) akcji na okaziciela serii B, 106 750 (sto sze�� tysi�cy siedemset 
pi��dziesi�t) akcji na okaziciela serii C, 18.127 ( osiemna�cie tysi�cy sto dwadzie�cia 
siedem) akcji na okaziciela serii D oraz 60 000 ( sze��dziesi�t tysi�cy ) akcji na okaziciela 
serii E o warto�ci nominalnej 8,83 zł (osiem złotych 83/100) ka�da, obj�tych i pokrytych                   
w cało�ci aportami i gotówk�. 

2. Akcje zało�ycielskie serii A w liczbie 600 000 (sze��set tysi�cy) sztuk s� akcjami 
uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na przyznaniu im 
uprzywilejowania co do prawa głosu i co do dywidendy. Akcjom tym przyznaje si� po pi�� 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysoko�ci              
2 jednostki powy�ej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ci�gu ubiegłego roku 
obrotowego Spółki. 

3. Spółka mo�e emitowa� zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, a tak�e obligacje,                
w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwsze�stwa obj�cia akcji. 

4. Zarz�d Spółki prowadzi ksi�g� akcyjn� - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
5. Kapitał zakładowy mo�e by� obni�ony przez zmniejszenie warto�ci nominalnej akcji, 

poł�czenie akcji lub przez umorzenie cz��ci akcji na warunkach okre�lonych w Kodeksie 
spółek handlowych i Statucie. 

6. Zasady emisji akcji oraz ich umarzania okre�la Statut i Walne Zgromadzenie. 
7. Przeniesienie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarz�du udzielonej                     

w drodze uchwały, pod rygorem niewa�no�ci. 
8. W razie braku zgody na przeniesienie akcji imiennych Zarz�d  zawiadomi w ci�gu 3 dni od 

daty otrzymania wniosku pozostałych akcjonariuszy, b�d�cych w posiadaniu akcji 
imiennych, o otrzymaniu wniosku o udzielenie zgody na przeniesienie akcji imiennych                
i wezwie ich do o�wiadczenia si�, w terminie nie dłu�szym ni� 30 dni od daty dor�czenia 
zawiadomienia, czy obejm� oferowane akcje za cen� rynkow�, nie ni�sz� jednak ni� cena 
wskazana we wniosku o udzielenie zgody na przeniesienie  akcji i zapłac� j� w sposób 
wskazany przez zbywaj�cego w terminie 2 miesi�cy od daty zło�enia Spółce takiego 
o�wiadczenia , termin zapłaty tak zbywanych akcji mo�e by� wydłu�ony za zgod� stron. 



Po bezskutecznym upływie tak zakre�lonego terminu Zarz�d wska�e nabywc�, albo udzieli 
zgody na przeniesienie akcji w terminie do 2 miesi�cy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru 
przeniesienia akcji. Naruszenie tego postanowienia powoduje bezskuteczno�� 
przeniesienia akcji wobec spółki. 

9. Zastawnikowi i u�ytkownikowi akcji prawo głosu przysługuje pod warunkiem wyra�enia 
na to zgody przez Zarz�d. 

10. Zmiana przedmiotu działalno�ci Spółki mo�e nast�pi� bez wykupu akcji, je�eli uchwała 
powzi�ta b�dzie wi�kszo�ci� dwóch trzecich głosów w obecno�ci osób reprezentuj�cych 
co najmniej połow� kapitału zakładowego. 

 
III. WŁADZE SPÓŁKI 

 
§ 4 

 
Władzami Spółki s�: 
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
b) Rada Nadzorcza, 
c) Zarz�d. 
 

§ 5 
 

1. Walne Zgromadzenia s� zwyczajne i nadzwyczajne i odbywaj� si� w siedzibie Spółki lub             
w innym dowolnym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanym przez 
Zarz�d. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d. Powinno si� odby� w ci�gu sze�ciu 
miesi�cy po upływie ka�dego roku obrotowego.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d z własnej inicjatywy lub na ��danie 
Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiaj�cych co najmniej 10% kapitału 
akcyjnego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia ��dania. ��danie zwołania 
Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku jego obrad, 
wraz z proponowanym brzmieniem uchwał, powinno by� uzasadnione. Projekty uchwał 
proponowanych do przyj�cia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały 
powinny by� przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opini� rady 
nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem. 

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je�eli Zarz�d 
nie zwoła go w terminie okre�lonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, je�eli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarz�d nie zwoła 
Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego 
��dania przez Rad� Nadzorcz�. 

5. Je�eli Zarz�d i Rada Nadzorcza pozostaj� bezczynni akcjonariusze reprezentuj�cy co 
najmniej 10 % kapitału zakładowego mog� zwróci� si� do S�du Rejestrowego o zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien odpowiada� ustanowionym 
przepisom prawa dla pozwu oraz zawiera� propozycj� porz�dku obrad, projekty uchwał, 
dokumentacj� niezb�dn� dla prawidłowego i sprawnego obradowania i uzasadnienie 
merytoryczne i prawne. Gdyby w toku obrad okazało si�, �e takie zwołanie Walnego 
Zgromadzenia było bezzasadne, Walne Zgromadzenie powe�mie uchwał� o tym, kto 
winien ponie�� jego koszty. W braku takiej uchwały Rada Nadzorcza wyst�pi do S�du 
Rejestrowego o wydanie orzeczenia w tej sprawie i przedstawi dowody. 

6. Zawiadomienie akcjonariuszy o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia nast�puje w drodze ogłoszenia w „Monitorze S�dowym                            



i Gospodarczym”  oraz listem poleconym tych akcjonariuszy, którzy zło�yli w Spółce 
pisemne ��danie takiego powiadomienia.  

 
§ 6 

 
1. Walne Zgromadzenie jest wa�ne bez wzgl�du na ilo�� reprezentowanych na nim akcji, 

je�eli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowi� inaczej. 
2. Walne Zgromadzenie mo�e si� odby� i powzi�� uchwały tak�e bez formalnego 

zwoływania, je�li cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie 
wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia 
poszczególnych spraw na porz�dku obrad. 

3. Uchwały zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów oddanych z zastrze�eniem 
uregulowa� wynikaj�cych z Kodeksu spółek handlowych. 

4. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z zastrze�eniem 
postanowie� § 3 ust. 2 Statutu Spółki. 

 
§ 7 

 
Walne Zgromadzenie otwiera przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub zast�pca 
przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecno�ci jeden z członków 
Rady Nadzorczej. W razie nieobecno�ci tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes 
Zarz�du albo osoba wyznaczona przez Zarz�d. Nast�pnie spo�ród uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera si� ka�dorazowo przewodnicz�cego 
Walnego Zgromadzenia.  

 
§ 8 

 
1. Walne Zgromadzenie jest najwy�sz� władz� Spółki i decydowa� mo�e o wszelkich 

sprawach dotycz�cych Spółki. 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagaj� w szczególno�ci nast�puj�ce sprawy: 

a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 
b) wybór i odwołanie przewodnicz�cego, z-cy przewodnicz�cego oraz członków Rady    

Nadzorczej, z zastrze�eniem § 9 ust. 4 Statutu. 
c) uchwalanie zasad wynagradzania i premiowania członków Rady Nadzorczej, 
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
e) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły, 
f) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowi�zków, 
g) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz funduszy celowych, 
h) zbycie i wydzier�awienie przedsi�biorstwa lub jego zorganizowanej cz��ci oraz 

ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego , 
i) podj�cie zabiegów o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu publicznego, 
j) nabycie własnych akcji w przypadku okre�lonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek 

handlowych. 
k) umarzanie oraz emisja akcji, emisja obligacji, 
l) zmiana Statutu, 
m) poł�czenie spółek, 
n) postanowienia dotycz�ce roszcze� o naprawienie szkody wyrz�dzonej przy 

zawi�zywaniu Spółki, sprawowaniu zarz�du albo nadzoru, 



o) rozwi�zanie Spółki, powoływanie i odwoływanie likwidatorów, 
p) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

§ 9 
 

1. Rada Nadzorcza składa si� z nie mniej ni� 3 (trzech) i nie wi�cej ni� 9 (dziewi�ciu) 
członków wybieranych na okres pi�ciu lat przez Walne Zgromadzenie. Kadencja 
pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. 

2. Członkiem Rady Nadzorczej nie mo�e by� Członek Zarz�du, prokurent, likwidator, 
kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny ksi�gowy, radca 
prawny lub adwokat. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej działaj� osobi�cie. 
4. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie mo�e wypełnia� swojej funkcji                        

z przyczyn niezale�nych, w szczególno�ci �mierci, rezygnacji b�d� innego powodu na 
okres powy�ej 6 miesi�cy Rada Nadzorcza mo�e powoła� w to miejsce w drodze 
kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej.  

 
§ 10 

 
1. Rada Nadzorcza obraduje kolegialnie na posiedzeniach, odbywaj�cych si� przynajmniej 

jeden raz w kwartale. 
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu przewodnicz�cy 

Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecno�ci zast�pca przewodnicz�cego Rady 
Nadzorczej. 

3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarz�du mo�e nast�pi� na pisemny  
wniosek zgłoszony przewodnicz�cemu lub zast�pcy przewodnicz�cego Rady 
Nadzorczej. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odby� si� w ci�gu 14 dni od 
daty zgłoszenia. 

4. W okresach pomi�dzy posiedzeniami Rady Nadzorczej przewodnicz�cy Rady 
Nadzorczej reprezentuje j� wobec Zarz�du, a w razie dłu�szej jego nieobecno�ci, czyni 
to zast�pca przewodnicz�cego Rady Nadzorczej lub inny członek upowa�niony przez 
Rad� Nadzorcz�. 

5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwi�zł� ocen� sytuacji 
Spółki. Ocena ta zostanie zamieszczona w raporcie rocznym Spółki 

 
§ 11 

 
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad cało�ci� działalno�ci Spółki w zakresie 

okre�lonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale�y : 

a) wyra�enie zgody Zarz�dowi Spółki na podj�cie przez Spółk� inwestycji rzeczowych              
i kapitałowych w granicach powy�ej 10 % opłaconego kapitału zakładowego, 

b) wyra�anie zgody Zarz�dowi Spółki na zbycie �rodków trwałych o warto�ci powy�ej 
10 % opłaconego kapitału zakładowego, 

c) wyra�anie zgody Zarz�dowi na nabycie i zbycie nieruchomo�ci lub udziału                         
w nieruchomo�ci, 

d) rozpatrywanie wniosków i wyra�anie zgody na tworzenie lub likwidowanie 
oddziałów przedsi�biorstwa, 

e) ustalenie liczby członków Zarz�du , 



f) okre�lanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarz�du, a tak�e zawieranie            
i rozwi�zywanie umów z poszczególnymi członkami Zarz�du, 

g) powoływanie i odwoływanie Zarz�du lub poszczególnych członków, 
h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzaj�cego badanie sprawozdania finansowego 

Spółki, 
i) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej. 

 
§ 12 

 
1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadaj� w formie uchwał, podejmowanych zwykł� wi�kszo�ci� 

głosów. Je�eli w Radzie Nadzorczej uczestnicz� dwie osoby lub głosowanie wyka�e 
równo�� głosów za i przeciw uchwale, decyduj�cym jest głos Przewodnicz�cego Rady 
Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddaj�c 
swój głos na pi�mie za po�rednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu 
na pi�mie nie mo�e dotyczy� spraw wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu 
Rady Nadzorczej. 

3. Podejmowanie uchwał przez Rad� Nadzorcz� mo�e nast�powa� w trybie pisemnym lub 
przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo��. Uchwała 
jest wa�na, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tre�ci projektu uchwały. 

4. Rada Nadzorcza mo�e zleci� jednemu albo kilku jej członkom wykonywanie stałego 
nadzoru nad działalno�ci� Spółki, lub konkretnych czynno�ci nadzorczych. Tak  
wyznaczonym osobom Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczy wynagrodzenie, 
walne zgromadzenie mo�e powierzy� to uprawnienie radzie nadzorczej. Rada Nadzorcza 
mo�e zleci� jej członkowi wykonywanie funkcji zarz�dzania przez okres do wypełnienia 
składu Zarz�du. Tak wyznaczonemu członkowi okre�li wynagrodzenie oraz form� 
zatrudnienia. 

 
§ 13 

 
Zarz�d składa si� z 1 do 5 (jeden do pi�ciu ) członków powoływanych przez Rad� Nadzorcz� 
na kadencj� wynosz�c� 5 (pi��) lat. Kadencja pierwszego Zarz�du trwa 1 (jeden) rok.  
 

§ 14 
 

1. Zarz�d kieruje bie��c� działalno�ci� Spółki we wszystkich gał�ziach jej aktywno�ci i do 
zakresu jego działalno�ci nale�� wszystkie sprawy, które nie zostały zastrze�one do 
wył�cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, w szczególno�ci 
Zarz�d reprezentuje Spółk� w s�dzie i poza s�dem, zawiera w imieniu Spółki umowy, 
ustanawia prokur� i pełnomocników, ustanawia na bie��co struktur� organizacyjn� Spółki 
stosownie do zada� stawianych przed Spółk�. 

2. Dla wa�no�ci czynno�ci prawnych wobec osób trzecich wymaga si� współdziałania dwóch 
członków Zarz�du lub jednego członka Zarz�du i prokurenta wzgl�dnie jednego członka 
Zarz�du i pełnomocnika. 

 



§ 15 
 

1. W sprawach wewn�trznych Spółki decyduj�cy głos przysługuje dyrektorowi generalnemu              
- Prezesowi Zarz�du, a pozostali członkowie Zarz�du kieruj� przypisanymi im 
szczegółowymi gał�ziami aktywno�ci gospodarczej Spółki.  

2. W sprawach przekraczaj�cych zakres zwykłego zarz�dzania okre�lonych w Regulaminie 
Zarz�du wymagana jest uchwała Zarz�du. Uchwały Zarz�du zapadaj� na posiedzeniach, 
bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów. Posiedzenia Zarz�du odbywaj� si� nie rzadziej ni�                  
1 (jeden) raz na miesi�c. 

3. Członek Zarz�du przegłosowany na posiedzeniu podpisuje uchwał� na równi                               
z pozostałymi, ma wszak�e prawo domaga� si� uj�cia w protokóle posiedzenia Zarz�du 
jego odmiennego stanowiska i krótkiego uzasadnienia. W razie gdy w posiedzeniu Zarz�du 
uczestnicz� dwie osoby, z których �adna nie jest Prezesem Zarz�du, a ich zdania co do 
sposobu załatwienia rozpatrywanej sprawy s� rozbie�ne, maj� one obowi�zek                            
w najbli�szym terminie przedstawi� t� spraw� na posiedzeniu całego Zarz�du, a gdyby to 
było niemo�liwe wysoce utrudnione zwróci� si� do Rady Nadzorczej o podj�cie uchwały. 
Je�eli za� jedna z tych osób jest Prezesem Zarz�du uchwała zapada w brzmieniu 
zaproponowanym przez  Prezesa Zarz�du. Dotyczy to tak�e kwestii, gdy jeden z członków 
Zarz�du wstrzyma si� od głosu przy głosowaniu danego problemu. W przypadku równo�ci 
głosów decyduje głos Prezesa Zarz�du. 

 
IV. ZASADY  GŁOSOWANIA 

 
§ 16 

 
Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarz�dza si� przy wyborze 
władz Spółki lub uzupełniaj�cych ich skład oraz nad wnioskiem o usuni�cie członków władz 
Spółki lub likwidatorów, jak równie� we wszystkich sprawach osobistych i personalnych. 
Poza tym nale�y zarz�dzi� tajne głosowanie na ��danie chocia�by jednej z osób 
uprawnionych do głosowania.  
 

V. RACHUNKOWO�� SPÓŁKI 
 

§ 17 
 

1. Spółka tworzy nast�puj�ce kapitały: 
a) kapitał zakładowy - na który składaj� si� wpłaty gotówkowe na pokrycie warto�ci 

nominalnej akcji oraz warto�� aportów wniesionych na pokrycie akcji, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitały rezerwowe, 
d) fundusze celowe. 
2. O szczegółowych zasadach dysponowania funduszami decyduje Zarz�d. 

 
§ 18 

 
1. Kapitał zakładowy mo�e by� podwy�szony na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia poprzez : 
a) emisj� nowych akcji,  
b) podwy�szenie warto�ci nominalnej akcji poprzez przeniesienie �rodków kapitału 

zapasowego i kapitału rezerwowego do kapitału zakładowego, 



c) wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w miejsce nale�nej im 
dywidendy, 

d) wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w przypadku podwy�szonego 
kapitału zakładowego pokrywanego z kapitału rezerwowego lub zapasowego                         
i przeznaczenie go na opłacenie nowo emitowanych akcji.  

2. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału oraz z wpłat gotówkowych na akcje 
przekraczaj�cych ich warto�� nominaln�. Odpis na ten kapitał nie mo�e by� mniejszy ni� 
8%  z zysku do podziału, dopóki kapitał ten nie osi�gnie co najmniej jednej trzeciej 
kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat 
bilansowych powstałych w zwi�zku z działalno�ci� Spółki i inne cele zgodnie z uchwał� 
Walnego Zgromadzenia. 

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mog� by� tworzone i wykorzystywane 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami inne fundusze celowe. 

4. O u�yciu kapitału zapasowego i rezerwowego   rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 
 

§ 19 
 
Akcje mog� by� umorzone : 
1. dobrowolnie w drodze nabycia akcji przez Spółk� : 

a) za wynagrodzeniem przysługuj�cym akcjonariuszowi, okre�lonym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia, 

b) bez wynagrodzenia, z mo�liwo�ci� przyznania �wiadectw u�ytkowych. 
2. poprzez o�wiadczenie akcjonariusza zło�one Zarz�dowi Spółki o dobrowolnym 

umorzeniu akcji bez wynagrodzenia. O�wiadczenie to zobowi�zuje Zarz�d do podj�cia 
uchwały o obni�eniu kapitału zakładowego. 

3. 1). przymusowo bez zgody akcjonariusza na wniosek Zarz�du : 
a) je�eli akcjonariusz działa na szkod� Spółki, 
b) je�eli akcjonariusz nie wykonuje nało�onych na niego przez przepis prawa, Statut, 

uchwał� Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obowi�zków. 
2). Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie umorzenia przymusowego 
powinna okre�li� wysoko�� wynagrodzenia przysługuj�cego akcjonariuszowi, 
3). Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza powinna nast�pi� w terminie 60 dni od daty 
podj�cia uchwały . 

4. 	ródłem sfinansowania umorzenia akcji mog� by� : 
a) maj�tek Spółki, 
b) czysty zysk. 

5. Umorzenie akcji nast�puje z chwil� podj�cia uchwały, je�eli Kodeks spółek handlowych 
lub uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. 

 
§ 20 

 
1. Czysty zysk roczny mo�e by� przeznaczony na : 

a) dywidend� dla akcjonariuszy w wysoko�ci ustalonej przez Walne Zgromadzenie, 
b) umorzenie akcji, 
c) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. W przypadku podj�cia uchwały o wypłacie dywidendy Walne Zgromadzenie wyznacza 
dzie� ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty. 

3. Zarz�d mo�e wypłaci� akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 
koniec roku obrotowego, je�eli Spółka posiada �rodki wystarczaj�ce na wypłat�, na 



zasadach okre�lonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody 
Rady Nadzorczej. 

 
§ 21 

 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

 
§ 22 

 
Spółka prowadzi rachunkowo�� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. Zarz�d 
zatrudnia w tym celu osoby posiadaj�ce stosowne kwalifikacje zawodowe i nadzoruje 
realizacj� nało�onych na nie obowi�zków słu�bowych. W szczególno�ci Zarz�d jest 
obowi�zany uchwali� zakładowy plan kont i zapewni� jego wdro�enie oraz aktualizacj� 
stosownie do obowi�zuj�cych przepisów. 
 

VI. POSTANOWIENIA KO�COWE 
 

§ 23 
 

1. Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółki b�d� zamieszczane w „Monitorze 
S�dowym i Gospodarczym ”. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj� zastosowanie przepisy 
Ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037) oraz inne obowi�zuj�ce w tym zakresie przepisy prawne. 

3. Wypis tego aktu mo�na wydawa� akcjonariuszom Spółki oraz Spółce w dowolnej ilo�ci. 
 
 
 
 
 
 
 


