STATUT
PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)
§ 1.
1.

Firma spółki brzmi: Private Equity Managers Spółka Akcyjna. -------------------------

2.

Spółka może używać w obrocie skrótu: Private Equity Managers S.A. ------------§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----------------------------------------------------------------------§ 3.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ------------------------------------------------------------§ 4.
1.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. --

2.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w Rzeczpospolitej Polskiej i za
granicą, w zakresie dozwolonym przepisami prawa. -------------------------------------

3.

Spółka może tworzyć oddziały w Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzić
działalność w formie oddziałów za granicą, w zakresie dozwolonym przepisami
prawa. ------------------------------------------------------------------------------------------------§ 5.

1.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------------------------1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2); ------------------------------------2) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych (PKD 64.9); --------------------------------------------------3) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19); -----------------------------4) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.3);----------------5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1); ------------6) Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(PKD 68.2); ------------------------------------------------------------------------------------7) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na
zlecenie (PKD 68.3); ------------------------------------------------------------------------8) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem
holdingów finansowych (PKD 70.1); ----------------------------------------------------9) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2). ----------------------------------

2.

W przypadku, gdy prowadzenie działalności, w zakresie określonym w ust. 1,
wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, licencji lub koncesji Spółka

rozpocznie prowadzenie działalności w takim zakresie dopiero po uzyskaniu
takiego zezwolenia, licencji lub koncesji.----------------------------------------------------§ 6.
1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.335.054,00 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści
pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 3.335.054 akcji o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego: ------------------------------------------1) 19.228 akcji na okaziciela serii A, -------------------------------------------------------2) 96.136 akcji na okaziciela serii B, -------------------------------------------------------3) 972.123 akcji na okaziciela serii C,------------------------------------------------------4) 1.393.967 akcji na okaziciela serii D, ---------------------------------------------------5) 853.600 akcji na okaziciela serii E.” ------------------------------------------------------

2.

Spółka emituje akcje imienne lub na okaziciela. -------------------------------------------

3.

Akcje są niepodzielne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.---------------

4.

Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez
Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach
kodeksu spółek handlowych oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia. ---------

5.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez
Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w
razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej
wysokości. -------------------------------------------------------------------------------------------§ 6A

1.

Łączną wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 500.258,00 zł, na
którą składają się: ---------------------------------------------------------------------------------1)

warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na
mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014
r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż
166.752,00 zł, --------------------------------------------------------------------------------

2)

warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na
mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014
r. następnie zmienioną uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
30 lipca 2014 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę
nie wyższą niż 333.506,00 zł. ------------------------------------------------------------

2.

W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1): --------------------------------------------------------------------------------------1)

emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej
1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 166.752, -----------------------------------

2)

akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów
subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. ------------------------------

3.

W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2): --------------------------------------------------------------------------------------1)

emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej
1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 333.506 zł, --------------------------------

2)

akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów
subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 emitowanych przez Spółkę.
§ 7.

Założycielem Spółki jest MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 4542. ------------------------------------------------------------------------------------§ 8.
1.

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w
drodze

emisji

nowych

akcji

lub

podwyższenia

wartości

nominalnej

dotychczasowych akcji. -------------------------------------------------------------------------2.

W wypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, każdy akcjonariusz ma
prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
akcji, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -------------------

3.

Kapitał zakładowy może być albo opłacony wkładem pieniężnym albo pokryty
wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób łącznie. Na
podwyższenie kapitału zakładowego mogą zostać przeznaczone środki z
kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. -------------------------------------

4.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji oraz warranty subskrypcyjne. ---------------------------§ 9.

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------------1) Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------------------------2) Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------------------------------------------3) Zarząd. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 10.
1.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----------------------

2.

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie. ------------------------------------------

3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -------------------------------------------

4.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. ----------------------------------------------

5.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego
Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego
żądania przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------

6.

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub
co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Prawo określone
w niniejszym ustępie nie narusza uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania
Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, określonych w art. 400 Kodeksu
spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------------

7.

Przy uwzględnieniu zdania drugiego, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez
ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być
dokonane

co

najmniej

na

trzy

tygodnie

przed

terminem

Walnego

Zgromadzenia. Od dnia kiedy Spółka uzyska status „spółki publicznej” Walne
Zgromadzenie będzie zwoływane w trybie określonym przepisami art. 402¹ i
następnych Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------8.

Ilekroć w Statutcie jest mowa „o spółce publicznej” lub o „uzyskaniu statusu
spółki publicznej” – ma to znaczenie nadane w art. 4 punkt 20 ) ustawy o ofercie
publicznej i warunkach i wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca
2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tj. z dnia 9 października 2009 r.; Dz.U. Nr
185, poz. 1439). ------------------------------------------------------------------------------------

9.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba
że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. ------------------

10. Uchwały można

powziąć,

mimo braku formalnego

zwołania Walnego

Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z
obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia
lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad -----------------------------11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów,
jeżeli przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej. ---------------------------------12. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w
razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie
nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.--------------13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw określonych w Kodeksie
spółek handlowych i innych przepisach prawa, należeć będą: ------------------------a. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----b.

udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków; -----------------------------------------------------------------------------------

c.

podział zysku lub pokrycie straty; --------------------------------------------------------

d. nabycie,

zbycie

i

wydzierżawienie

przedsiębiorstwa

lub

jego

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego; --------e. nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości; -------------------------------------------------------------f.

emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa oraz
emisja warrantów subskrypcyjnych; ------------------------------------------------------

g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; ------------------------h. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady
Nadzorczej oraz uchwalanie zmian tych regulaminów; ---------------------------i.

ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; ---------------------

j.

wyrażanie

zgody

na

zmianę

oraz

na

rozwiązanie

przez

Spółkę

porozumienia zawartego w Warszawie w dniu 12 listopada 2013 roku
pomiędzy Spółką, MCI Management Spółką akcyjną z siedzibą w
Warszawie oraz MCI Capital Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych
Spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie. ----------------------------------------------14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę oraz na rozwiązanie
porozumienia, o którym mowa w § 10 ust. 13 pkt j, zapada, o ile za jej

powzięciem oddano głosy stanowiące co najmniej 75% ogólnej liczby głosów
przysługujących ze wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki. ----------------15. Uchwała w sprawie zmiany lub skreślenie postanowienia § 10 ust. 13 pkt j lub §
10 ust. 14 niniejszego Statutu zapada, o ile za jej powzięciem oddano głosy
stanowiące co najmniej 75% ogólnej liczby głosów przysługujących ze
wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------§ 11.
1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności
przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej. -------------------------

2.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków. Od dnia kiedy
Spółka uzyska status spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z co
najmniej 5 (pięciu) członków. --------------------------------------------------------------------

3.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne
Zgromadzenie z tym zastrzeżeniem, że w okresie do dnia ziszczenia się
pierwszego z następujących zdarzeń: -------------------------------------------------------(i) MCI Management S.A. (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru

Sadowego

pod

numerem

KRS

4542)

przestanie

być

akcjonariuszem Spółki, lub ------------------------------------------------------------------(ii) Spółka przestanie być związana umową, o której mowa w § 10 ust. 13 pkt j
Statutu, -------------------------------------------------------------------------------------------wyżej wymienionej spółce pod firmą MCI Management S.A. przysługuje prawo
do powoływania i odwoływania (powołanego przez MCI Management S.A.)
jednego członka Rady Nadzorczej Spółki.”. ------------------------------------------------4.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie
Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. ---------------------------------

5.

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 6 Statutu w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym lub na innym rynku giełdowym, co najmniej
dwóch członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych spośród osób
spełniających kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do
Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku,
dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte
w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”,

stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2011 roku albo
wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych
regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych
członków

rad

nadzorczych

spółek

giełdowych.

Przynajmniej

jeden

z

niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w
dziedzinie rachunkowości i finansów. --------------------------------------------------------6.

Jeżeli nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura niezależnego członka Rady
Nadzorczej, powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie dokonuje
się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

W razie odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia
jego mandatu z innych przyczyn, Zarząd zwoła niezwłocznie Walne
Zgromadzenie

celem

powołania

nowego

niezależnego

członka

Rady

Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze
składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów
niezależności. --------------------------------------------------------------------------------------8.

Każdy akcjonariusz ma prawo do wskazania kandydata na niezależnego
członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na niezależnego członka
Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez
uprawnionego akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia; do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata
nieobecnego na Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności
wskazane w Statucie; kandydat obecny na Zgromadzeniu składa oświadczenie
takie do protokołu obrad. ------------------------------------------------------------------------

9.

Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie trwania kadencji
Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. ----------------------------------

10. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie
po jej powołaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji oraz
przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady
Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej
poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady w
ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym
posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy

najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. -------------------------------------------11. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród
swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz może
wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i
Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z
pełnienia funkcji co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. ---12. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne
Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez
członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze
uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą w drodze kooptacji powołać
nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do
czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia
upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie
jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden
członek powołany na powyższych zasadach.----------------------------------------------13. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje. --§ 12.
1.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku
obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i
miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez
Przewodniczącego

Rady

Nadzorczej

lub

Wiceprzewodniczącego

Rady

Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------2.

Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady
Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady
Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania
wniosku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

3.

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

4.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba
że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu i żaden z

nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. ---------------------------5.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej
liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej będzie decydujący. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w
głosowaniach jawnych, jeżeli co innego nie wynika z przepisów prawa i żaden z
członków Rady Nadzorczej nie zażądał głosowania tajnego. -------------------------

6.

We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za
wyjątkiem

wyboru

Przewodniczącego

i

Wiceprzewodniczącego

Rady

Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w
czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na formalnie zwołanym i
odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowy
tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
określa Regulamin Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------7.

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, ani
wyboru

Przewodniczącego

i

Wiceprzewodniczącego

Rady

Nadzorczej,

powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach
członków Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------8.

Członek

Rady

Nadzorczej

powinien

niezwłocznie

poinformować

Radę

Nadzorczą i Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką lub możliwości
jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od
głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ---------§ 12a.
1.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego
nadzoru nad działalnością Spółki. -------------------------------------------------------------

2.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -------------

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku
obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia
straty; --------------------------------------------------------------------------------------------3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników
ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2); ----------------------------------------------------4) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu Spółki; ---------------------------5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych
członków lub całego składu Zarządu; --------------------------------------------------6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3
miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy
zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności; ------------------------------------------------------------7) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego Spółki; -----------------------------------------------------8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu; -------------------9) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; w
umowie o pracę albo innej umowie, na podstawie której członek Zarządu
świadczy pracę dla Spółki; Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady
Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego
uchwałą Rady; -------------------------------------------------------------------------------10) ustalanie lub zmiana zasad wynagradzania Prezesa Zarządu oraz ustalanie
lub zmiana zasad wynagradzania pozostałych Członków Zarządu na
wniosek Prezesa Zarządu; ----------------------------------------------------------------11) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami
konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członków Zarządu w spółkach
konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz; ------------------------12) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów istotnych z podmiotami
gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy
(akcjonariusze), właściciele (współwłaściciele) lub członkowie organów
tychże podmiotów; --------------------------------------------------------------------------13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, z wyjątkiem
poręczeń

i gwarancji,

bądź dokonanie rozporządzenia

o

wartości

przekraczającej w jednej transakcji bądź w dwu lub większej ilości transakcji
zawieranych w ciągu tego samego roku obrotowego z tym samym

kontrahentem, 10 (dziesięć) % wartości aktywów netto Spółki według
sprawozdania finansowego na koniec poprzedniego półrocza; -----------------14) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia lub gwarancji finansowej o
wartości przekraczającej w jednej czynności bądź w dwu lub większej ilości
czynności, w ciągu tego samego roku obrotowego, na rzecz tej samej
osoby, 15 (piętnaście) % wartości aktywów netto Spółki według
sprawozdania finansowego na koniec poprzedniego półrocza, -----------------15) z zastrzeżeniem art. 15 kodeksu spółek handlowych - wyrażanie zgody na
zawieranie przez Spółkę umów z: (a) członkiem Rady Nadzorczej (członek
Rady Nadzorczej którego sprawa dotyczy obowiązany jest wstrzymać się
od głosu); (b) prokurentem lub likwidatorem, za wyjątkiem umowy o pracę
bądź innej umowy, na podstawie której prokurent bądź likwidator świadczy
pracę dla Spółki; (c) osobami najbliższymi osób, o których mowa wyżej pod
lit. (a) i (b); osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu (konkubent); ---------------------------------------------------------16) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów istotnych z osobami
najbliższymi członków Zarządu. ---------------------------------------------------------17) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego lub do
alternatywnego systemu obrotu – i tak długo jak akcje Spółki pozostawać
będą w tym obrocie – wyrażenie zgody na zawarcie istotnej umowy z
podmiotem powiązanym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów
wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr
184, poz. 1539 z późn. zm.); powyższemu obowiązkowi nie podlegają
transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych, w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym,
w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. ---------------------3.

Dla potrzeb niniejszego Statutu „umowa istotna”, o której mowa w § 12a ust. 2
pkt 12), pkt 16) i pkt 17) Statutu, to umowa, która prowadzi do podjęcia przez
Spółkę zobowiązania lub prowadzi do rozporządzenia majątkiem Spółki o
równowartości w złotych polskich kwoty wyższej niż 100.000,00 (sto tysięcy)

EURO. Kurs EURO będzie ustalany według kursu średniego EURO w
Narodowym Banku Polskim z dnia transakcji objętej „umową istotną”. -------------4.

Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego lub do
alternatywnego systemu obrotu i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w
tym obrocie - Rada Nadzorcza powinna: ----------------------------------------------------a. raz

w

roku

sporządzać

i

przedstawiać

Zwyczajnemu

Walnemu

Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ----------------------------------------b. raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
ocenę swojej pracy, -------------------------------------------------------------------------c.

rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------§ 13.

1.

Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem
pierwszego Zarządu powołanego przez Założyciela). -----------------------------------

2.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka
Zarządu powołanego w toku danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. ------------------------------

3.

Kadencja członków Zarządu trwać będzie 5 (słownie: pięć) lat. -----------------------

4.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. ------------§ 14.

1.

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. W
sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności Spółki każdy z członków
Zarządu

może

przekraczających

prowadzić

sprawy

zakres

zwykłych

Spółki

samodzielnie.

czynności

Spółki

W

sprawach

związanych

z

prowadzeniem jej przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu. --2.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w
przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -------------------------

3.

Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa
regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd a zatwierdzany przez Radę
Nadzorczą. -------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Członek Zarządu powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą i
Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką lub możliwości jego

powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od
głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ---------§ 15.
1.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok
obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku. -------------------------------------------------

2.

Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z wymogami Kodeksu spółek
handlowych. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z
innych kapitałów własnych - w granicach określonych przepisami prawa
dodatkowych funduszy rezerwowych. --------------------------------------------------------

3.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak ta
część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału
zakładowego, może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w
sprawozdaniu finansowym. ---------------------------------------------------------------------

4.

O utworzeniu kapitału rezerwowego oraz każdorazowym sposobie jego
wykorzystania rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------

5.

O przeznaczeniu zysku decyduje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że
zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w
pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy
nie wystarcza na pokrycie tych strat. ---------------------------------------------------------

6.

Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być
wypłacona dywidenda, uchwała powinna wskazywać dzień ustalenia prawa do
dywidendy oraz termin, w którym ma nastąpić jej wypłata. ----------------------------

7.

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności
Spółki Zarząd jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej po zbadaniu
sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego
miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. ----------------------------------------§ 16.

1.

Spółka może zostać rozwiązana na zasadach określonych w przepisach prawa.

2.

Likwidatorzy, co do swoich uprawnień i obowiązków podlegają przepisom oraz
postanowieniom Statutu odnoszącym się do zarządu. ----------------------------------

3.

Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe
uprawnienia i obowiązki. -------------------------------------------------------------------------

4.

Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy
w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. ---

5.

Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z
chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. ---------------------------------------------------------§ 17.

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy
Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----------

2.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.” ----------

