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Tekst jednolity Statutu Spółki SYSTEM 3E S.A. 
 
Treść Statutu Spółki uwzględnia zmiany wynikające z Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 
5 stycznia 2022 roku w sprawie wysokości kapitału zakładowego Spółki.  
 
Treść Statutu Spółki nie uwzględnia zmian wynikających z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, oraz 
zmiany Statutu Spółki.   
 
Na dzień 19 stycznia 2022 roku, powyżej wskazane zmiany Statutu nie zostały jeszcze 
ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
 

  
 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 

Spółka prowadzi działalność pod firmą: „SYSTEM 3E Spółka Akcyjna”. Spółka 

może również używać skrótu firmy: „SYSTEM 3E S.A.”. ------------------ 

§2. 

Założycielem Spółki jest spółka pod firmą PAV & AGE MANAGEMENT 

LIMITED, z siedzibą w Lordou Vyronos 61, LUMIEL BUILDING, 4th floor 

6023, Larnaca, Cypr, zarejestrowana pod numerem: HE 353699: ------------------- 

§3. 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. ----------------------------------------------------------- 

§4. 

Czas trwania spółki jest nieograniczony. ------------------------------------------------ 

§5. 

1.     Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ------------ 

2.     Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne 

jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już 

istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem 

powiązaniach organizacyjno-prawnych. ------------------------------------------- 
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3.     Wszelkie oświadczenia woli jedynego Akcjonariusza, składane Spółce 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa 

stanowi inaczej.  ---------------------------------------------------------------------- 

ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------- 

1) PKD 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia; 

2) PKD 41.10.Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków; ------------------------------------------------------- 

3) PKD 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych; ---------------------------------------------- 

4) PKD 42.91. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej;  --------------------------------------------------- 

5) PKD 43.1. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; --------------- 

6) PKD 43.2. Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

wodnokanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; ------------ 

7) PKD 43.3. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; ------ 

8) PKD 43.9. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane; ------------------ 

9) PKD 46.7. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; --------------- 

10) PKD 71.1. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane 

z nią doradztwo techniczne; ---------------------------------------- 

11) PKD 71.2. Badania i analizy techniczne; ------------------------------------- 

12) PKD 74.9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; ---------------------------------------------- 

13) PKD 77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz 

dóbr materialnych; --------------------------------------------------------------- 

14) PKD 77.40.Z. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych 

produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 

15) PKD 64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów; --------------------- 
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16) PKD 64.99.Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych; --------------------------------------------------------------------- 

17) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych 

surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; ---------- 

18) PKD 74.10.Z. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 

------------------------------------------------------------------ 

19) PKD 72.11.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 

biotechnologii; ------------------------------------------------------------------ 

20) PKD 46.7. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -------------- 

21) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami; --------------------------------------------------- 

22) PKD 82.1. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, 

włączając działalność wspomagającą; --------------------------------------- 

23) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo 

podatkowe. ---------------------------------------------------------------------- 

2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, 

zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie 

przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim 

uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i wpisów do odpowiednich 

rejestrów. --------------------------------------------------------------- 

ROZDZIAŁ III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.661.159,00 zł (słownie: jeden milion sześćset 

sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 00/100).-------------- 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: ---------------------------------------------------- 

a)    10.000.000 /dziesięć milionów/ akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 

0,10 /dziesięć/ groszy każda. --------------------------------------------------------------- 

b) 697.945 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) 

akcji imiennych serii B1 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, ------------------------------------------------------------------------------ 
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c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii B2 o wartości nominalnej po 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda, --------------------------------------------------------- 

d) 40.835 (czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji imiennych serii B3 

o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -------------------------- 

e) 32.081 akcji imiennych serii B4 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, ------------------------------------------------------------------------------ 

f) 784.279 akcji imiennych serii B5 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda. ------------------------------------------------------------------------------ 

g) 465.537 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji 

imiennych serii C1 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda, ----- 

h) 250.334 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji imiennych 

serii C2 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda, ----- 

i) 106.547 (sto sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji imiennych serii C3 

o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda, ----------------------------- 

j) 21.082 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii C4 

o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda, ----------------------------- 

k) 11.546 (jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C5 o 

wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda, ------------------------------- 

l) 78.072 (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii 

C6 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda, ------------------------- 

m) 1.925 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -------------------------------- 

n) 131.916 (sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych 

imiennych serii C7, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ----- 

o) 51.340 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści) akcji zwykłych imiennych 

serii C8 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ------ 

p) 87.633 (osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych 

imiennych serii C9 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ------ 
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q) 158.832 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych 

imiennych serii C10 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ----

----------------------------------------------------------------------------------- 

r) 2.667 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii 

C11 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ----------------- 

s) 2.395 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii 

C12 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ----------------- 

t) 11.341 (jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych imiennych 

serii C13 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ----------------- 

u) 21.540 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych 

imiennych serii C14 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----- 

v) 7.857 (siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych 

serii C15 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ----------------- 

w) 26.639 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych 

imiennych serii C16 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ----

----------------------------------------------------------------------------------- 

x) 3.220 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii E1 o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ------------------------------- 

y) 10.879 (dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych 

imiennych serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ------ 

z) 22.013 (dwadzieścia dwa tysiące trzynaście) akcji zwykłych imiennych serii E3 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ------------------------------ 

aa) 7.200 (siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych imiennych serii E4 o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ------------------------------------------- 

bb) 3.437 (trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii 

E5 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -------------------------- 

cc) 2.242 (dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii 

E6 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ------------------------- 

dd) 4.717 (cztery tysiące siedemset siedemnaście) akcji zwykłych imiennych serii E7 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -------------------------- 
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ee) 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii E8 o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -------------------------------- 

ff) 10.654 (dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych 

serii E9 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -------------------- 

gg) 104.373 (sto cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych 

imiennych serii E10 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----- 

hh) 47.696 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji 

zwykłych imiennych serii E11 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, --------------------------------------------------------------------------------------- 

ii) 25.533 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych 

imiennych serii E12 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----- 

jj) 12.621 (dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych 

imiennych serii E13 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----- 

kk) 21.087 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych 

imiennych serii E14 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----- 

ll) 7287 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych 

serii E15 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----- 

mm) 21.071 (dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych 

imiennych serii E16 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----- 

nn) 15.711 (piętnaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji zwykłych imiennych serii 

E17 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ------------------ 

oo) 24.106 (dwadzieścia cztery tysiące sto sześć) akcji zwykłych imiennych serii E19 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ------------------------ 

pp) 45.526 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych 

imiennych serii E20 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ----- 

qq) 85.911 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji zwykłych 

imiennych serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ------- 

rr) 51.546 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych 

imiennych serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ------- 

ss) 29.213 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych 

imiennych serii E21 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  ---- 
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tt) 20.619 (dwadzieścia tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji zwykłych imiennych 

serii E22 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ------------------ 

uu)  67.626 (sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych 

imiennych serii E22 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

---------------------------------------------------------------------------------- 

vv) 50.162 (pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych 

serii E24 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ---------------- 

ww) 446.290 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) 

akcji zwykłych imiennych serii E25 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda. ------------------------------------------------------------------------------ 

xx) 32.800 (trzydzieści dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii E26 o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ------------------------------- 

yy) 58.350 (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych 

imiennych serii E27 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.--- 

zz) 36.899 (trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji 

zwykłych imiennych serii E28 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda. --------------------------------------------------------------------------- 

zzi) 123.446 (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji 

zwykłych imiennych serii E29 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda.--------------------------------------------------------------------------------------

zzii)  216.212 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji 

zwykłych imiennych serii E30 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Akcje pierwszej emisji serii A zostaną w całości pokryte wkładem 

niepieniężnym przez Założyciela w postaci pełnej i wyłącznej licencji 

patentowej do korzystania z wynalazków, składających się na system 

budowy domów w technologii suchej z elementów budowlanych z perlitu, 

na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, tj.: ---------------- 

a. wynalazku pt. „Manner of obtainment of mass for production of shaped 

construction elements and mass for production of shaped construction 

elements”, zarejestrowanego w United States Trademark and Patent 
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Office, w związku ze zgłoszeniem wynalazku dokonanym w trybie 

PCT w dniu 10 listopada 2010 r. za numerem 13/883,739, numer prawa 

wyłącznego: 8,852,336 B2, ---------------------------------- 

b. wynalazku pt. „System of construction elements for the dry 

construction of structures” zarejestrowanego w United States 

Trademark and Patent Office, w związku ze zgłoszeniem wynalazku 

dokonanym w trybie PCT dokonanym w dniu 21 czerwca 2011 r. za 

numerem 13/811,842, numer prawa wyłącznego: 8,869,487 B2, ------- 

c. wynalazku pt. „Manner of obtainment of binding agent for mass for 

production of shaped construction elements and binding agent for mass 

for production of shaped construction elements” zarejestrowanego w 

United States Trademark and Patent Office, w związku ze zgłoszeniem 

wynalazku dokonanym w trybie PCT w dniu 10 listopada 2010 r. za 

numerem 13/883,708, numer prawa wyłącznego: 9,260,349 B2, --------

------------------------------------------- 

o wartości 12.000.000,00 zł /dwanaście milionów złotych/. Nadwyżka 

powstała w związku z różnicą powstałą pomiędzy wartością wkładu 

niepieniężnego a łączną wartością nominalną akcji serii „A” 

obejmowanych przez Założyciela, w kwocie 11.000.000,00 zł 

/jedenaście milionów złotych/ zostanie przekazana na kapitał zapasowy 

Spółki. --------------------------------------------------------------- 

4. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do 

dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------------ 

5. Akcje serii A są także uprzywilejowane w sposób określony innymi 

postanowieniami niniejszego Statutu. --------------------------------------------- 

5a.   Akcje emisji serii D zostaną w całości pokryte wkładem niepieniężnym w 

postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie produkcji i 

dystrybucji elementów budowlanych z perlitu, wykorzystywanych w 

systemie budowy domów w technologii suchej, wyodrębnionej ze spółki 

INCOSOL sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101, 

04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
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Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000610293, i przeniesionej na Spółkę w drodze podziału 

przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. ---- 

6. Określa się̨ wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki na kwotę̨ nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie 

wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). ----------------------------- 

7. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 

nowych akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 

5.000.000 (pięć milionów) („Akcje Nowej Emisji”), -------------------------- 

8. Akcje Nowej Emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów 

subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia SYSTEM 3E Spóła Akcyjna z dnia 09 października 

2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji 

prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

Akcjonariuszy. -------------------------------------------------- 

§8.   

1. Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 

zarejestrowania Spółki, do dokonania jednego albo więcej podwyższeń 

kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 750.000,00 zł 

/siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ („kapitał docelowy”), z 

uwzględnieniem treści paragrafu 10 ust. 1 statutu. ------------------------------- 

2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w 

ust. 1, obejmuje możliwość objęcia akcji także za wkłady pieniężne, ale 

również za wkłady niepieniężne. --------------------------------------------------- 

3. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w 

ust. 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z 

terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem wskazanego w 

ust. 1 terminu. ------------------------------------------------------------------------- 



 10 

4. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w 

ust. 1 nie będzie stanowiło zmiany niniejszego statutu. ------------------------- 

5. Zarząd w drodze uchwały ustala: (i) termin otwarcia i zamknięcia 

subskrypcji, (ii) cenę emisyjną oraz (iii) wydanie akcji w zamian za wkłady 

niepieniężne. -------------------------------------------------------------------------- 

6. W granicach kapitału docelowego, także w przypadku emisji warrantów 

subskrypcyjnych, Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowego 

Akcjonariusza prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady 

Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowienia paragrafu 10 ust. 1 statutu. --

------------------------------------------------------------------------ 

7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki, celem zmiany statutu Spółki i będzie dokonywane w 

drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej 

istniejących akcji, z uwzględnieniem postanowienia paragrafu 10 ust. 1 

statutu. --------------------------------------------------------------------------------- 

8. Walne Zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy Spółki 

wykorzystując w tym celu środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z 

zysku oraz środki z kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału 

zakładowego ze środków Spółki, następuje z uwzględnieniem treści 

paragrafu 13 ust. 1 oraz paragrafu 10 ust. 1 statutu. ----------------------------- 

§9. 

Spółka może emitować papiery wartościowe. ------------------------------------------- 

§10. 

1. Akcje imienne mogą być zwykłe lub uprzywilejowane. ------------------------ 

2. Akcje są równe i niepodzielne. ------------------------------------------------------ 

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. W przypadku 

zmiany akcji serii A na akcje na okaziciela, uprzywilejowanie tych akcji 

wygasa. --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Na wniosek Akcjonariusza Spółka wyda Akcjonariuszowi akcje w formie 

odcinka zbiorowego akcji lub odrębnych dokumentów akcji. Na wniosek i 
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koszt Akcjonariusza, wydane indywidualnie dokumenty akcji mogą zostać 

zastąpione odcinkiem zbiorowym i na odwrót.  ---------------------------------- 

§11. 

1. Akcje są zbywalne. ------------------------------------------------------------------- 

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  --------- 

3. Zbycie lub zamiana uprzywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela, 

wymaga pisemnej zgody właścicieli ponad 50% uprzywilejowanych akcji 

serii A wpisanych do księgi akcyjnej, uzyskanej zgodnie z treścią ust. 6 - 8 

poniżej. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na 

okaziciela. ------------------------------------------------------------------------------ 

4. /skreślony/ ----------------------------------------------------------------------------- 

5. /skreślony/ ----------------------------------------------------------------------------- 

6. Akcjonariusz zamierzający zbyć lub zamienić uprzywilejowane akcje serii A 

na akcje na okaziciela jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny 

wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zamianę, skierowany do 

wszystkich pozostałych Akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane 

akcje serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody. ----------------------- 

7. W ciągu 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa 

w ust. 6 powyżej, Zarząd jest obowiązany doręczyć odpis wniosku każdemu 

z właścicieli uprzywilejowanych akcji serii A, którzy są uprawnieni do 

wyrażenia zgody, na adresy Akcjonariuszy wpisane w księdze akcyjnej. ----

------------------------------------------------------------------ 

8. Jeżeli w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu 

wniosku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, ostatniemu z Akcjonariuszy 

uprawnionych do wyrażenia zgody, Akcjonariusz zamierzający zbyć lub 

zamienić uprzywilejowane akcje serii A na akcje na okaziciela nie otrzyma 

pisemnych zgód właścicieli ponad 50% uprzywilejowanych akcji serii A, 

przyjmuje się, że zgoda nie została wyrażona. ------------------------------------ 

9. Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. O 

udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody, Zarząd zawiadamia Akcjonariusza 

w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego 
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zawiadomienia Akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje („zawiadomienie") 

określającego liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia. Jeżeli Zarząd odmawia 

zgody na zbycie akcji, winien wskazać nabywcę w terminie 2 (dwa) miesięcy, 

licząc od dnia otrzymania przez Spółkę zawiadomienia, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym za cenę określoną w tym zawiadomieniu. ------------

--------------------------------------- 

10. Zarząd nie może odmówić zgody na zbycie akcji dotychczasowemu 

Akcjonariuszowi stosownie do treści ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, chyba, 

że odmowa wynika z nadzwyczajnych, uzasadnionych okoliczności, które 

Zarząd ma obowiązek przedstawić na piśmie. ------------------------------------ 

§12. 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia 

akcji przez Spółkę („umorzenie dobrowolne”) z zachowaniem 

obowiązujących przepisów, na warunkach określonych w uchwale Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. Umorzenie dobrowolne nie może być 

dokonane częściej niż raz w roku. -------------------------------------------------- 

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia 

kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------- 

3. Umorzenie akcji stanie się skuteczne z chwilą obniżenia kapitału 

zakładowego. -------------------------------------------------------------------------- 

ROZDZIAŁ IV. KAPITAŁ ZAPASOWY I KAPITAŁY REZERWOWE 

§13. 

1.    Tworzy się kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy Spółki. ----------------------- 

2.     Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie ewentualnych strat, przeznaczając 

na ten cel co najmniej 8% /osiem procent/ zysku wypracowanego w danym 

roku obrotowym, do czasu gdy wartość kapitału zapasowego nie osiągnie 

przynajmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego Spółki. ---------- 

3.     Kapitały rezerwowe i inne kapitały tworzy się, rozwiązuje i wykorzystuje na 

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na przewidzianych w niej 

warunkach, chyba że obowiązek ich utworzenia lub wykorzystania wynika z 

Ustawy lub Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------- 
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4.     O wykorzystaniu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje 

Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego stanowiąca jedną 

trzecią kapitału zakładowego może zostać wykorzystana wyłącznie na 

pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. ---------------------- 

ROZDZIAŁ V. ORGANY SPÓŁKI 

§14. 

Organami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------ 

1) Walne Zgromadzenie, ------------------------------------------------------------ 

2) Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------ 

3) Zarząd. ----------------------------------------------------------------------------- 

WALNE ZGROMADZENIE 

§15. 

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa zgodnie z zasadami 

określonymi w k.s.h. oraz w statucie, jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------- 

2. Do czasu gdy jedynym akcjonariuszem Spółki jest Założyciel, uprawnienia 

Walnego Zgromadzenia Spółki będzie wykonywał Założyciel, zgodnie z 

przepisami Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------- 

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w 

Polsce. ------------------------------------------------------------------------------- 

4. Walne Zgromadzenie będzie ważne jeżeli będą na nim reprezentowani 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 50% /pięćdziesiąt procent/ kapitału 

zakładowego, o ile przepisy prawa lub niniejszego statutu nie stanowią 

inaczej. --------------------------------------------------------------------------------- 

5. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być 

podejmowane jedynie wówczas, gdy na Zgromadzeniu reprezentowany jest 

cały kapitał zakładowy i żaden z uczestników nie wyrazi sprzeciwu wobec 

podjęcia takiej uchwały. Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia oraz wnioski porządkowe mogą być rozpatrywane 

nawet, jeśli nie zostały ujęte w porządku obrad. ---------------------------------- 

§16. 



 14 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w k.s.h., 

przepisach innych ustaw i w statucie. -------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego 

ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy („dzień dywidendy”) oraz dnia, w którym nastąpi wypłata 

dywidendy. ---------------------------------------------------------------------------- 

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, oraz użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości, oraz ustanowienie wszelkich obciążeń, oraz nabycie, 

zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji, przystąpienie do spółki osobowej 

oraz wystąpienie ze spółki osobowej, polskiej lub zagranicznej, bez względu 

na wartość tychże nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, ich 

obciążeń, a także udziałów, akcji i praw lub obowiązków w spółkach 

osobowych nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. --------- 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością 

głosów oddanych, chyba że przepisy k.s.h., przepisy innych ustaw lub statut 

przewidują inne warunki ich powzięcia. ------------------------------------------ 

5. Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia spraw 

objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości dwóch 

trzecich głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających 

przynajmniej 50% /pięćdziesiąt procent/ kapitału zakładowego Spółki. W 

przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała 

wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.  --------------- 

6. Każda akcja uprawnia jej posiadacza do oddania jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem uprzywilejowanych akcji serii A. 

§17. 

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo 

tryb organizacji i prowadzenia obrad. ---------------------------------------------------- 

RADA NADZORCZA 

§18.  
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1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, którzy będą 

powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących 

zasad: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a)   kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie: --------------------------------------- 

(i) Akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub- ------- 

(ii) Akcjonariusze, którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed 

zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% 

/pięć procent/ głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie 

mniej niż 5% /pięć procent/ kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla 

skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go 

Akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% /pięć procent/ głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z 

udziałem tego kandydata, ------------------------------------------------------- 

b)   kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni 

przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok 

danych osobowych, zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego 

kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć 

pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady 

Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------- 

2. Członków pierwszej Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej powołuje na pierwszą pełną kadencję Założyciel, a Walne 

Zgromadzenie może uzupełnić ten skład. ----------------------------------------- 

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą 

5 (pięć) lat. ----------------------------------------------------------------- 

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona 

Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego, z tym zastrzeżeniem, że 

Pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pierwszego 

Wiceprzewodniczącego oraz pierwszych członków Rady Nadzorczej 

powołują Założyciele. --------------------------------------------------------------- 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed końcem danej kadencji 

wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. 
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Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje 

Rady Nadzorczej.  --------------------------------------------- 

6. Mandat każdego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej w dniu 

Walnego Zgromadzenia, które odbywa się w celu zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym członek 

Rady Nadzorczej zasiadał w Radzie. Mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa również w przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania go z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.  ----------------- 

7. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że do czasu ustania 

przywilejów akcji serii A, za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie, 

co najmniej 50% /pięćdziesiąt procent/ głosów przypadających na wszystkie 

uprzywilejowane akcje serii A.  --------------------------------------- 

8. Rada Nadzorcza może przyjąć swój regulamin, który będzie regulował jej 

organizację, szczegółowy tryb podejmowania uchwał oraz tryb 

wykonywania obowiązków z uwzględnieniem zapisów niniejszego statutu.  

§ 18a 

1. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady 

Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 

minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 18 ust. 1 powyżej, w tym poniżej 

minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze 

kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie 

sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne 

Zgromadzenie.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba 

członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.  ---------------------------- 

3. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce 

pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka 

Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------- 

§19. 
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1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania 

posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej.  ------------------------------------- 

2. Uprawniony zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy 

bądź w terminie 2 (dwa) tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub 

członka Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie z 

podaniem proponowanego porządku obrad. ------------------------------------ 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie 

rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku. ------------------------------------------------- 

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest 

obecnych co najmniej połowa powołanych jej członków, a wszyscy jej 

członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed 

planowanym posiedzeniem. ------------------------------------------------------- 

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście 

z zastrzeżeniem ust. 8. -------------------------------------------------- 

6. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani chronić tajemnice Spółki i 

poufność innych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem 

swoich czynności członków Rady Nadzorczej, których ujawnienie 

mogłoby przynieść uszczerbek interesom Spółki.  ----------------------------- 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za 

pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu. Uchwała 

Rady Nadzorczej podjęta w taki sposób jest ważna, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały. ------------------------------------------------------------------- 

8. 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. -------------------------------------------------------------------------- 
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9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie 

pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwał. Głosowanie w trybie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. ------- 

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym bez 

zwoływania posiedzenia, wówczas członkowie Rady Nadzorczej podpisują 

dokument zawierający tekst uchwały lub każdy członek Rady Nadzorczej 

podpisuje odrębny jednobrzmiący egzemplarz uchwały Rady Nadzorczej. 

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie opisanym w zdaniu 

poprzedzającym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ----------------- 

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy 

minimalnym kworum 50 % /pięćdziesiąt procent/ jej członków i wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni. W przypadku równości 

głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 powyżej nie dotyczy 

wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu 

oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. ---------- 

13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, 

jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie 

sprzeciwia się zwołaniu posiedzenia ani sprawom z porządku obrad tego 

posiedzenia. -------------------------------------------------------------------------- 

§20. 

W umowach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada 

Nadzorcza. Umowy podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku 

jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. ------------------------------------- 

§21. 

Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację i sposób 

wykonywania czynności. ------------------------------------------------------------------------- 
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§22. 

1.   Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ------------ 

2.   Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: ------------------------- 

1) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania 

finansowe Spółki; ------------------------------------------------------------------- 

2) opiniowanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu oraz 

wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także 

składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny; ---

------------------------------------------------------------------------------ 

3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; ------ 

4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków 

zarządu; ------------------------------------------------------------------------------ 

5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych 

członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do 

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących 

sprawować swoich czynności; ---------------------------------------------------- 

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian; -------------------------- 

7) wyrażanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy.  ------------------------------------------------------- 

ZARZĄD 

§23. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -------------- 

2. Do reprezentowania Spółki: -------------------------------------------------------- 
I. W przypadku trzyosobowego składu Zarządu upoważniony jest:  ---------------- 
a) Prezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu,  ------------------------------------ 
b) Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu;  ------------------------------- 
II. W przypadku dwuosobowego składu Zarządu upoważniony jest: --------------- 
a) Prezes Zarządu - jednoosobowo lub  ------------------------------------------------ 
b) Wiceprezes Zarządu - jednoosobowo.  ----------------------------------------------- 
3./skreślony/  --------------------------------------------------------------------------------- 

4.   Sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego statutu do 

kompetencji innych organów Spółki należą do kompetencji Zarządu. ------ 
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§24. 

1. Zarząd składa się od 2 (dwa) do 3 (trzy) członków, w tym Prezesa Zarządu 

i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że członków pierwszego Zarządu 

powołują na pierwszą pełną kadencję Założyciele, a Rada Nadzorcza może 

uzupełnić ten skład. --------------------------------------------------------- 

2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję trwającą pięć lat. 

Dokładna liczba członków Zarządu określana będzie przez Akcjonariuszy 

posiadających większość uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu 

przywilejów wszystkich akcji serii A, przez Radę Nadzorczą.   

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, 

z tym zastrzeżeniem, że pierwszego Prezesa i pierwszego Wiceprezesa 

Zarządu Spółki powołują Założyciele Spółki. ---------------------------------- 

4. Mandat członka Zarządu powołanego przed końcem danej kadencji wygasa 

jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. Dopuszczalne 

jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. --------

---------------------------------------------------------------------- 

5. Mandat każdego 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 lub 

odwołania członka ze składu Zarządu. ------------------------------------------- 

6. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym 

czasie. --------------------------------------------------------------------------------- 

7. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed 

upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego 

Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że do czasu trwania przywilejów akcji 

serii A, za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80% 

/osiemdziesiąt procent/ głosów przypadających na wszystkie 

uprzywilejowane akcje serii A. --------------------------------------------------- 
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8. Odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu będącego jednocześnie 

Akcjonariuszem Spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. 

Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu powinna 

wskazywać przyczyny, z powodu których odwołanie lub zawieszenie 

następuje. ----------------------------------------------------------------------------- 

9. Rada Nadzorcza może oddelegowywać członków Rady Nadzorczej na nie 

dłużej niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków 

Zarządu, którzy zostali odwołani, zrezygnowali lub nie mogą sprawować 

swoich czynności. ------------------------------------------------------------------- 

10.  Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie 

poinformować o tym Radę Nadzorczą. ------------------------------------------ 

§25. 

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 6 

niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach 

zwoływanych przez Prezesa Zarządu, a w razie niemożności sprawowania 

przez niego czynności – przez innego członka Zarządu. Posiedzenie 

Zarządu powinno być zwołane na wniosek Rady Nadzorczej lub członka 

Zarządu. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania takiego wniosku przez Prezesa Zarządu. ------------ 

2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za 

pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu. Uchwała 

Zarządu podjęta w taki sposób jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie 

Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. 

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 

porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. ---------------------------------------- 

4. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym, 

pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o treści 

projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu 
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poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu 

z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej lub członka 

Zarządu. ------------------------------------------------- 

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym bez zwoływania 

posiedzenia, wówczas członkowie Zarządu podpisują dokument 

zawierający tekst uchwały lub każdy członek Zarządu podpisuje odrębny 

jednobrzmiący egzemplarz uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu podjęta w 

trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym jest ważna, jeżeli wszyscy 

członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

6. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli 

wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie sprzeciwia się 

zwołaniu posiedzenia ani sprawom z porządku obrad tego posiedzenia. 

7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku 

trzyosobowego Zarządu w celu powzięcia uchwały wymagany jest głos 

„za” Członka Zarządu. Gdy skład Zarządu jest dwuosobowy, w przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. --------------- 

8. Uchwały są protokołowane. Zarząd prowadzi księgę protokołów z 

posiedzeń Zarządu zawierającą protokoły z posiedzeń i treść uchwał 

przyjętych przez Zarząd. ----------------------------------------------------------- 

§26. 

Szczegółowe zasady działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie 

Zarządu, który będzie regulował jego organizację, szczegółowy tryb 

podejmowania uchwał oraz tryb wykonywania obowiązków z uwzględnieniem 

zapisów niniejszego statutu. --------------------------------------------------------------- 

ROZDZIAŁ VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ 

SPÓŁKI 

§27. 

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

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został 

przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom. 

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet 
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przewidywanej dywidendy. ---------------------------------------------------------- 

§28.  

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

2.    Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2017 r. --------------------- 

3.    W ciągu 3 (trzy) miesięcy od zakończenia roku obrotowego Zarząd sporządzi 

i przedstawi Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym. 

ROZDZIAŁ VII. LIKWIDACJA SPÓŁKI 

§29. 

1. Rozwiązanie Spółki powodują:   ----------------------------------------------------- 

a. przyczyny przewidziane w statucie albo ww. odpowiednich 

przepisach prawnych, w tym w Ustawie, -------------------------------- 

b. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o 

przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, ------------------------------- 

c. ogłoszenie upadłości Spółki. ---------------------------------------------- 

2. W przypadku likwidacji Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek 

handlowych. ----------------------------------------------------------------------------- 

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§30. 

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -------------------------------------------------- 

§ 30a 

/skreślony/ 

§31. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu 

spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa." ----------------------- 
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