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TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  

 

po podwyższeniu kapitału w trybie realizacji  procedury warunkowego podwyższenia 
kapitały  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu 
firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. 

 

Art. 2. Siedzibą Spółki jest Lublin.  

 

Art. 3. / skreślony/  

 

Art. 4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) a także innych właściwych przepisów prawa.  

 

Art. 5. 1.Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.  

2.Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.  

 

Art. 6. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.  

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

Art. 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),  

2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),  

3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),  

4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),  

5. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),  

6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),  

7. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),  

8. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 

9. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),  

10. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 
(PKD 47), 

11. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), 

12. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 
(PKD 64),- 

13. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 
(PKD 66), 

14. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami (PKD 68), 



Stan po zmianie par. 11 uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 22/VI/2018 z dnia 28.06.2018 r.  

2 
 

15. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69), 

16. Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 
70), 

17. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), 

18. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), 

19. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 

20. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), 

21. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),  

22. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 
zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),  

23. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82). 

2. Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na 
podstawie odrębnych przepisów wymagają zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie 
zezwolenie lub (i) koncesja zostaną Spółce udzielone. 

 

III. KAPITAŁ SPÓŁKI 

 

Art. 8. / skreślony /  

 

Art. 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.022.274 złote (słownie: dziesięć milionów 
dwadzieścia dwa tysiące dwieście  siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na  16.703.790 
(słownie: szesnaście milionów siedemset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,60 złote (słownie: sześćdziesiąt  groszy) każda akcja, w 
tym: 
- 8.352.875  akcji serii D, 
- 8.350.915 akcji serii E. 
 

Art 9 a. Kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING S.A. został warunkowo podwyższony, o 
kwotę nie wyższą niż  5.010.549,00  (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset 
czterdzieści dziewięć zł 00/100) poprzez emisję, nie więcej niż łącznie  8.350.915 (osiem 
milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii 
E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości 
nominalnej, nie większej niż 5.010.549,00  (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset 
czterdzieści dziewięć zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez 
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 
4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r 
zmienionej Uchwałami Walnego Zgromadzenia nr  4/X/2014  z dnia 1 października 2014 r . i  
nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
Artykuł 9 b. 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 31 grudnia 2016 roku, do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki SANWIL HOLDING S.A., na zasadach 
przewidzianych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 
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5.010.549,00  (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), 
poprzez emisje akcji zwykłych, w seriach, o wartości nominalnej wynoszącej 0,60 zł (dziesięć 
groszy), w liczbie nie większej niż 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy 
dziewięćset piętnaście) emitowanych jako akcje na okaziciela (kapitał docelowy).  
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej 
zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady 
pieniężne. 
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez 
Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. 
Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady 
niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje 
uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności 
wymaga formy aktu notarialnego. 
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji 
emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach 
udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
8. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest 
upoważniony, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż do 31 grudnia 
2016 r., do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 
Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, 
w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych 
w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie 
i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 
 
Art. 10. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

 

Art. 11.  Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 
Spółkę (umorzenie dobrowolne). 
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać  w 
szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 
akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia 
oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. 
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału 
zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto 
uchwałę o umorzeniu akcji. 
5. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. 
6. Spółka może tworzyć fundusze celowe z przeznaczeniem na zakup akcji w celu ich 
umorzenia.  
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IV. WŁADZE SPÓŁKI  

 

Art. 12  

Organami Spółki są:  

a) zarząd;  

b) rada nadzorcza; 

c) walne zgromadzenie.  

 

A. ZARZĄD 

  

Art. 13. 1.Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy 
lata.  

2.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu lub też z własnej 
inicjatywy powołuje pozostałych członków zarządu.  

3.Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.  

4.Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed 
upływem kadencji Zarządu.  

5.Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne 
Zgromadzenie.  

 

Art. 14. 1.Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem 
uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.  

2.Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego 
członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, 
a zatwierdza go Rada Nadzorcza.  

 

Art. 15. 1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch 
członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z 
prokurentem.  

2.W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes 
Zarządu samodzielnie. 3.Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub 
łączna.  

 

Art. 16. 1.Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje 
Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, 
jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.  

2.Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę 
oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy oraz 
zatwierdzony przez radę nadzorczą roczny plan zatrudnienia i wynagradzania.  
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B. RADA NADZORCZA  

 

Art. 17. 1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez 
Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne 
Zgromadzenie. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu 
członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji 
wskutek: śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady, Rada Nadzorcza, w terminie 
30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełniania swego składu w drodze kooptacji. 

 

Art. 18. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. 

 

Art. 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 
kwartał 2.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w 
przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jednego z Wiceprzewodniczących albo sekretarza, 
z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest 
proponowany porządek obrad. 3.W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania 
posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać 
zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie 
później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie 
zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, 
podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 4.Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera 
i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W 
przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, 
posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego 
posiedzenia.  

 

Art. 20. 1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 
połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie.  

2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości 
głosów oddanych za i przeciw uchwale o przyjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. 

3.Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia 
Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed 
wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków 
Rady Nadzorczej oraz wysłanie, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez 
członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.  

4.Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo 
inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia.  

5.W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, 
chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.  
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6.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten 
sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na 
piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte oraz na taki tryb powzięcia uchwały.  

7.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w 
sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.  

8.Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się 
ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i 
podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą 
być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić 
fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, 
najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.  

9.W trybie określonym w ust. 6 – 7 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie 
wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, 
powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach 
określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.  

 

Art. 21.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego 
wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.  

2.Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi 
grupami, członkowie Rady wybierani są przez każdą z grup mogą delegować jednego członka 
do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.  

 

Art. 22 1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.  

2.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub 
uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  

1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji 
przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,  

2) badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu,  

3) coroczne badanie i zatwierdzanie: rocznego budżetu, rocznego planu działalności 
gospodarczej, planów finansowych – rocznych i długookresowych, planów marketingowych 
rocznych i długookresowych, rocznego planu zatrudnienia i wynagradzania, oraz ocena 
szczegółowych sprawozdań Zarządu z realizacji tychże planów składanych Radzie Nadzorczej 
po okresie realizacji planu lub na żądanie Rady Nadzorczej w każdym czasie,  

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 
których mowa w pkt. 1-3,  

5) badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz 
składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,  

6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub 
zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości 
aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,  

7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,  
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8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 
Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania 
członków Zarządu lub jeżeli członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich 
czynności,  

9) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,  

10) wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn przez spółkę,  

11) /skreślony/, 

12) wyrażenie zgody na restrukturyzację poprzez odłączenie części aktywów stanowiących 
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,  

13) wyrażenie zgody i zbywanie nieruchomości spółki oraz środków trwałych stanowiących w 
całości lub w części elementy linii produkcyjnych.  

 

Art. 23. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.  

 

C. WALNE ZGROMADZENIE  

 

Art. 24 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, powinno się ono odbyć do końca 
czerwca każdego roku.  

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny 
wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % 
kapitału akcyjnego.  

3.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty 
zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. 4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne 
Zgromadzenie:  

1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym 
terminie,  

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2, Zarząd nie zwołał 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.  

 

Art. 25 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą 
Nadzorczą. 

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia.  

 

Art. 26. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.  

 

Art. 27. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych 
akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.  

 

Art. 28. 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów 
oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.  

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:  
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1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

2) podział zysku albo pokrycie straty,  

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,  

4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem 
Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób  

5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;  

6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 
spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

3.W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 
3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:  

1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;  

2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;  

3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;  

4) rozwiązanie Spółki;  

5) połączenie Spółki z inną spółka handlową;  

6) podział Spółki;  

7) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach 
wymienionych w pkt. 5, 6 oraz 7 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą 
jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.  

4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub 
uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 

5.  Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nabycie i zbycie prawa 
użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym, nie wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia.  

 

Art. 29. 1.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się 
przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, 
bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.  

2.Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki zapadają w jawnym głosowaniu. 

3.Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy 
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Art. 30. 1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 
niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się 
przewodniczącego Zgromadzenia.  

2.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.  

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 
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Art. 31. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i 
zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.  

 

Art. 32. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

 

Art. 33. 1.W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany 
sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz 
dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 2.Pierwszy bilans Spółki 
wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 
1992 roku.  

 

Art. 34 .1.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:  

1) kapitał zapasowy,   

2) fundusz inwestycji,  

3) dodatkowy kapitał rezerwowy,  

4) dywidendy,  

5) inne cele określone uchwałą walnego Zgromadzenia.  

2.Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są 
pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok 
obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 
Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych 
trzech miesięcy, licząc od tego dnia.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Art. 35. 1.Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  

2.Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach 
dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. 

 


