
1 

 

OGŁOSZENIE  

ZARZĄDU MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA  

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Zarząd Medinice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach („Spółka”), działając na podstawie 

art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), 

zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godzinę 11:00 nadzwyczajne walne zgromadzenie 

Spółki („NWZ”) które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134, III piętro  

00-805 Warszawa. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie NWZ; 

2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ; 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; 

4. Przyjęcie porządku obrad; 

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego 

Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 

oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu 

do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia 

warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostałych zmian statutu Spółki; 

9. Zamknięcie obrad NWZ. 

 

Informacja dla akcjonariuszy 

 

Prawo do uczestnictwa w NWZ 

 

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają stosownie do art. 4061 Kodeksu 

spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed 

datą NWZ, tj. w dniu 9 kwietnia 2019 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej 

„Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich 

rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia 

powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 10 kwietnia 2019 r. 

Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w 

NWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Siennej 

93 lok. 20, 00-815 Warszawa, nie później niż w Dniu Rejestracji do godz. 12:00 i nie będą 

odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie 

wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, lub w firmie inwestycyjnej mających 

siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie 

wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 

(Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz akcji złożonych w Spółce i wyłożona 

w lokalu zarządu Spółki przy ul. Siennej 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, w godzinach od 9.00 

do 17.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 19 kwietnia 2019 r. oraz 

23-24 kwietnia 2019 r.  

W okresie 3 dni powszednich przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 19 kwietnia 2019 r. oraz 23-

24 kwietnia 2019 r. akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 

nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie 
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powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby 

uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: 

kamil.majcher@medinice.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego 

odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów 

potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w 

tym: 

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu 

lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru 

lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) 

do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub 

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa 

podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania 

akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego 

dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba 

fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 

upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na 

NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub 

innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) 

upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ. 

 

Rejestracja obecności na NWZ 

 

Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na NWZ odbywać się będą przy użyciu kart do 

głosowania. 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie 

karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad 

NWZ. 

 

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki są uprawnieni do: 

(i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno 

zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem 

NWZ, tj. do dnia 4 kwietnia 2019 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 

uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone 

na piśmie na adres: Medinice S.A., ul. Sienna 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kamil.majcher@medinice.pl; 

(ii) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie na adres: Medinice S.A., ul. Sienna 93 

lok. 20, 00-815 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

kamil.majcher@medinice.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

Do wyżej wspomnianych żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów 

potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: 

(i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza 

potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (samodzielnie lub łącznie z 

innymi osobami); 

(ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu 

lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

(iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru 

lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) 

do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub 

mailto:kamil.majcher@medinice.pl
mailto:kamil.majcher@medinice.pl
mailto:kamil.majcher@medinice.pl
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(iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa 

podpisaną przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania 

akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego 

dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba 

fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 

upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na 

NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub 

innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) 

upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ. 

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad. 

 

Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu 

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w 

NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w 

jego imieniu lub przez pełnomocnika.  

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego 

wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 

akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający 

akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić 

oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. 

Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszego pełnomocnictwa 

(substytucji). Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy 

powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, 

w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy 

nim a Spółką.  

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ. 

Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, 

likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki: (i) 

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu; 

(ii) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie 

bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów; (iii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa 

(substytucji) jest wyłączone; i (iv) pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z 

instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci 

elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa 

głosu przez pełnomocnika oraz zawierające wzór pełnomocnictwa są udostępnione na stronie 

internetowej Spółki http://medinice.pl w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada 

obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.  

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kamil.majcher@medinice.pl poprzez przesłanie 

na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie 

pozwalający na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w 

przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do 

reprezentowania akcjonariusza.  

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, 

lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): 

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu 

lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

http://medinice.pl/
http://medinice.pl/
mailto:kamil.majcher@medinice.pl
mailto:kamil.majcher@medinice.pl
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(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru 

lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) 

do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, 

powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

 

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu 

listy obecności: 

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z 

oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 

akcjonariusza; albo 

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania 

za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 

akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

 

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od 

pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo 

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania 

za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 

pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób 

fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ. 

 

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i akcjonariusza 

stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. 

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów 

wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. 

Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz 

z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują 

prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z 

powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana 

jedynie pełnomocnikowi. 

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi 

wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Zawiadomienie o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. 

Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy 

zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ. 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną 

lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Dostęp do informacji i dokumentów dotyczących Walnego Zgromadzenia 
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Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki 

http://medinice.pl w zakładce relacje inwestorskie. 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma 

być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał przed terminem NWZ na stronie internetowej 

Spółki http://medinice.pl w zakładce relacje inwestorskie oraz w biurze zarządu Spółki przy ul. 

Siennej 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 17.00. 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w NWZ prosimy o kontakt z 

Kamilem Majchrem, dyrektorem ds. rozwoju, e-mail: kamil.majcher@medinice.pl, pod 

numerem telefonu: 507 649 596. 

 

Pozostałe informacje  

 

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się 

przepisy KSH oraz statutu Spółki i w związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki 

zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 

 

Projektowane zmiany statutu Spółki 

 

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki. Zarząd 

Spółki proponuje uchylenie dotychczasowej regulacji statutu Spółki w całości, zastępując ją 

nowym, następującym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity statutu Spółki. 

 

Dotychczasowy tekst jednolity statutu Spółki: 

 

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą MediNice Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skróconej nazwy MediNice S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki są Kielce. 

 

§ 3 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

 

§ 4 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z), 

2. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 

3. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.73.Z), 

4. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z), 

5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z), 

6. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), 

7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.19.Z), 

8. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 

http://medinice.pl/
http://medinice.pl/
http://medinice.pl/
mailto:kamil.majcher@medinice.pl
mailto:kamil.majcher@medinice.pl
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9. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z), 

10. Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (PKD 70.10.Z), 

11. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 

12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z), 

13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z), 

14. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 

15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),  

16. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 

17. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( PKD 82.30.Z), 

18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 

19. Działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z), 

20. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 86.90.E), 

21. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.80.Z). 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej 

przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, 

zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności 

może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych 

akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany 

przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

 

§ 5 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJONARIUSZE I AKCJE. 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337.534,20 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset 

trzydzieści cztery złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: 

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od A0000001 do A1000000, 

b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od B00001 do B29000, 

c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od C000001 do C622620, 

d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od D0000001 do D1585000, 

e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E1000001 do E1100260, 

f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E200001 do E238462. 

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości gotówką.  

3. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne 

Zgromadzenie postanowi inaczej. 

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie 

uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo 

pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.  

5. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 
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kodeksu spółek handlowych. 

6. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie 

obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. 

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

8. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.  

9. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne 

Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej 

likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej 

wysokości. 

10. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską 

akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. 

11. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom 

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

posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w zatwierdzonym sprawozdaniu 

finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy. 

 

§ 61 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 77.100,00 zł (siedemdziesiąt 

siedem tysięcy sto złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału 

zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji 

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, 

w liczbie nie większej niż 771.000 akcji. 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania 

nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia 

wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej ustanowienie 

niniejszego kapitału docelowego. 

3. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować 

warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie 

później niż w dniu, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia 

kapitału zakładowego. 

4. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału 

docelowego oraz w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do 

obejmowania akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 

5. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony 

do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, 

b) określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą 

uczestniczyć w dywidendzie, 

c) ustalania zasad, podejmowania decyzji, oraz wykonywania innych działań w sprawie 

emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, 

d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 

e) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu 

wprowadzenie akcji oraz praw do akcji (PDA) wyemitowanych w ramach kapitału 

docelowego do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu 

prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tj. rynku 

NewConnect), lub wprowadzenie i dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym 

równoległym lub podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A., w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i 

zawiadomień w tym zakresie. 
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6. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne. 

 

§ 62 

1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 19.830 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści 

złotych) i dzieli się na: 

1) 93.300 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 

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

2) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do 

objęcia:  

1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A; oraz  

2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B,  

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego.  

3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wykonane przez odpowiednio: 

posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B do 

31 grudnia 2021 r.  

§ 7 

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego 

Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość 

zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  

2. Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie w celu ich umorzenia oraz dla realizacji 

innych celów wymienionych w art. 362 kodeksu spółek handlowych. 

3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej 

wartości nominalnej, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. 

4. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji określonej w 

trybie zgodnym z postanowieniami ust.1 zd. 2, w terminie miesiąca od zarejestrowania 

uchwały o umorzeniu. 

 

ORGANY SPÓŁKI 

§ 8 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Walne Zgromadzenie. 

 

ZARZĄD 

§ 9 

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego przed 

upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 

pozostałych członków Zarządu. 

2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki 

oraz określa liczbę członków Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem 

kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały 

Zarząd. 

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. 

Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go 

ze składu Zarządu. 

 

§ 10 
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1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą 

lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 

należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek 

handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady 

Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Zarząd przygotuje i 

przedkłada Regulamin Zarządu, a także propozycje jego zmian, do zatwierdzenia Radzie 

Nadzorczej. Po zatwierdzeniu Regulaminu Zarządu przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki 

uchwali Regulamin Zarządu najpóźniej na drugim posiedzeniu Zarządu po zatwierdzeniu 

go przez Radę Nadzorczą. 

4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, 

nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne 

uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. 

 

§ 11 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu Spółki 

samodzielnie. 

 

§ 12 

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, 

ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w 

konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu 

co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co 

najmniej jednego członka zarządu, jak również czerpanie korzyści z jakiegokolwiek 

podmiotu konkurencyjnego względem Spółki bezpośrednio lub pośrednio.   

2. Zgody Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, w imieniu Spółki udziela Rada Nadzorcza. 

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o 

nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub ważnych 

naruszeniach istotnych umów, których stroną jest Spółka, przy czym za umowy istotne 

umowy uważa się umowy, których przedmiotem jest zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań 

lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń o wartości przekraczającej kwotę stanowiącą 

sumę kapitałów zakładowego oraz zapasowego brutto w ramach jednej lub kilku 

powiązanych ze sobą transakcji (za transakcje powiązane rozumie się także transakcje z 

podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), a w przypadku świadczeń lub 

zobowiązań o charakterze ciągłym o wartości przekraczającej kwotę 300.000,00 zł (trzysta 

tysięcy złotych) brutto za okres 1 (jednego) roku, jak również umowy długoterminowe, to 

jest o czasie trwania dłuższym niż 12 miesięcy, z wyjątkiem drobnych umów związanych z 

bieżącą działalnością. 

 

RADA NADZORCZA 

§ 13 

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada 

Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

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

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę 

Nadzorczą. 
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5. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed 

upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji 

powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania 

wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia 

upływu kadencji jego poprzednika. 

 

§ 14 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo 

wybranej Rady Nadzorczej. 

3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli. 

 

§ 15 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne 

posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). 

Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący 

zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 

Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 

dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem 

przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie 

posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może 

być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za 

pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za 

pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający 

wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady 

Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W 

takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu 

jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.  

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

głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

6. W zakresie dozwolonym przez prawo uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w 

drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego 

nieobecności przez Wiceprzewodniczącego. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu 

będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu 

przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził 

Wiceprzewodniczący.  

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4, 5 i 6 powyżej nie dotyczy wyborów 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i 

zawieszania w czynnościach członków Zarządu. 

8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 

wszystkich członków Rady, zgodnie ust. 2 i 3 powyżej oraz obecność na posiedzeniu co 

najmniej połowy jej członków.  
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9. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym 

konflikcie interesów lub możliwości jego powstania i powstrzymać się od zabierania głosu 

w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

 

§ 16 

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał 

należy: 

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia 

strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania: 

z wyników tej oceny, oceny działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną 

sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu 

zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

b) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie 

i innych obciążeń majątku Spółki przekraczających kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) 

złotych, 

c) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na 

rzecz członków Zarządu Spółki, 

d) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych 

Spółki, 

e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

f) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, 

g) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarządu, 

h) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania, 

i) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o 

zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub 

wniosków, dotyczących sformułowania publicznej oferty akcji Spółki, 

j) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu 

Spółki. 

 

§ 17 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

 

§ 18 

Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego 

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne 

wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje 

zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. 

 

§ 19 

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki 

wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej 

połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko 

podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni 

członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić 

nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę 

głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik 

głosowania. 
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3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych 

na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu 

Rady. 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne Walne Zgromadzenie lub nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w 

Warszawie lub w Poznaniu. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) 

kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy 

złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch 

tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3. 

 

§ 21 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych 

akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi 

inaczej. 

2. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

3. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego 

Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. 

 

§ 22 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

a) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat, 

b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium 

członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

c) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, 

d) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  

f) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

g) tworzenie i znoszenie funduszów celowych, 

h) zmiana przedmiotu działalności Spółki,  

i) zmiana Statutu Spółki, 

j) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 

k) nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego 

spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach oraz ustanowienie na tych prawach 

ograniczonego prawa rzeczowego, 

l) wybór likwidatorów, 

m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  

n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy, 

o) wyrażanie zgody i podejmowanie wszelkich uchwał dotyczących oraz niezbędnych dla 

wprowadzenia i dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz 

wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 

p) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej 

umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Rady Nadzorczej oraz Zarządu jak również z 
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likwidatorem lub prokurentem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, czy też z lub na 

rzecz podmiotów powiązanych z takimi osobami, przy czym podmioty powiązane 

rozumie się: (i) małżonka (w tym byłych małżonków) oraz osoby pozostające we 

wspólnym pożyciu z daną osobą, jak również wstępnych i zstępnych oraz krewnych i 

powinowatych do trzeciego stopnia (Członkowie Rodziny), oraz (ii) podmioty zależne 

takiej osoby, w tym kontrolowane wspólnie przez taką osobę i przez jego Członków 

Rodziny i wszelkie fundusze, instytucje zbiorowego inwestowania, w których takie 

podmioty w tym wspólnie Członkowie Rodziny i takie osoby posiadają większość 

tytułów uczestnictwa, jednostek lub certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych 

przez taki fundusz, lub instytucję zbiorowego inwestowania, przy czym podmioty 

zależne mają takie samo znaczenie, jakie zostało im nadane w definicji zawartej w 

ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

r) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne 

sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. 

 

§ 23 

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty 

jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalanym najpóźniej na drugim zgromadzeniu. 

 

§ 24 

Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

§ 25 

Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane 

coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku za dany 

rok, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą co najmniej wysokości 1/3 

(jednej trzeciej) kapitału zapasowego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26 

1. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym”, chyba że przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia 

w innym miejscu. 

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy i pierwszy rok obrotowy Spółki kończy 

się 31 grudnia 2012 r.” 

 

Wykaz zmian, jakie mają zostać wprowadzone w statucie Spółki: 

 

Uchylenie w całości §1-§26 statutu Spółki oraz zastąpienie ich przez projektowane §1 - §20 

statutu Spółki w brzmieniu określonym poniżej.  

 

Tekst projektowanego statutu Spółki: 

 

„STATUT MEDINICE S.A. 

 

§ 1  

DEFINICJE  

 

O ile w Statucie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisanym z wielkiej litery nadaje 

się w Statucie następujące znaczenie: 

1) „KSH” – kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r.; 

2) „Rada Nadzorcza” – rada nadzorcza Spółki; 

3) „Spółka” – Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie; 
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4) „Statut” – statut Spółki; 

5) „Ustawa o Rachunkowości” - ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.; 

6) „Walne Zgromadzenie” – walne zgromadzenie Spółki; 

7) „Zarząd” – zarząd Spółki. 

 

§ 2  

FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI  

 

1. Firma Spółki brzmi: Medinice Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: 

Medinice S.A.  

2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.  

 

§ 3  

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI I ODDZIAŁY  

 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i 

inne jednostki organizacyjne. 

3. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek i organizacji gospodarczych działających 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.  

 

§ 4 

IDENTYFIKACJA GRAFICZNA SPÓŁKI 

 

Spółka może używać wyróżniającego ją symbolu graficznego lub logo. 

 

§ 5  

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

 

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:  

1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); 

2) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 

3) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.73.Z); 

4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z); 

5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z); 

6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z); 

7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.19.Z); 

8) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

9) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z); 

10) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (PKD 70.10.Z); 

11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); 

12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z); 

13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z); 

14) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 

15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 

16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 
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indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 

17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( PKD 82.30.Z); 

18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

19) działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z); 

20) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 86.90.E); 

21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.80.Z). 

4. Podjęcie działalności wymagającej uzyskania decyzji, dokonania zgłoszenia, lub spełnienia 

innych przesłanek wymaganych przez unormowania prawne, nastąpi po uzyskaniu przez 

Spółkę decyzji, dokonaniu zgłoszenia, lub spełnieniu innych wymogów określonych w 

odnośnych unormowaniach.  

 

§ 6  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337.534,20 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset 

trzydzieści cztery złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: 

1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od A0000001 do A1000000, 

2) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od B00001 do B29000, 

3) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od C000001 do C622620, 

4) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od D0000001 do D1585000, 

5) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E1000001 do E1100260, 

6) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E200001 do E238462. 

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz 

poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. 

3. Na każdą akcję Spółki przypada 1 (jeden) głos. 

4. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską 

akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. 

 

§ 7  

KAPITAŁ DOCELOWY 

 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie 

więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) nowych akcji o łącznej wartości 

nominalnej nie większej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego 

lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał 

Docelowy”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do 

emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa 25 kwietnia 2022 r. 

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału 

Docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa 

zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi 

upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. 

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa 

poboru w stosunku do akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów 

subskrypcyjnych emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o 

wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 

Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 
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zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 

których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do 

akcji oraz praw poboru do akcji, oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji; 

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w 

drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw 

poboru do akcji do obrotu zorganizowanego. 

5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne.  

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za 

wkłady niepieniężne w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

 

§ 8 

KAPITAŁ WARUNKOWY 

 

1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 19.830 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści 

złotych) i dzieli się na: 

1) 93.300 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 

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

2) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do 

objęcia: 

1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A; oraz  

2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, 

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego. 

3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wykonane przez odpowiednio: 

posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B do 

31 kwietnia 2023 r. 

 

§ 9 

UMARZANIE AKCJI 

 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na 

warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy regulacji KSH oraz 

postanowień Statutu umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia 

uchwały przez Walne Zgromadzenie.  

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających 

do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, powinna określać warunki nabycia akcji 

przez Spółkę. 

4. Umorzenie akcji Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, z 

zastrzeżeniem unormowań szczególnych przewidzianych w KSH. 

5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną 

umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych 

bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 

zakładowego. 

  

§ 10 

KAPITAŁ ZAPASOWY I KAPITAŁY REZERWOWE SPÓŁKI 

 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z jej 
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działalnością. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % 

zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie 

co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał 

zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki 

osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu 

kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O wykorzystaniu 

kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału 

zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie 

na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. 

Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe 

mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na 

podwyższenie kapitału zakładowego oraz wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może 

tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.  

 

§ 11 

PRZEZNACZENIE ZYSKU 

 

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz 

inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 12 

ORGANY SPÓŁKI  

 

1. Organami Spółki są:  

1) Zarząd; 

2) Rada Nadzorcza; 

3) Walne Zgromadzenie.  

2. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych zawartych w KSH oraz Statucie uchwały organów 

Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. Na potrzeby unormowań Statutu przez 

bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i 

„wstrzymujących się”. 

 

§ 13 

ZARZĄD 

 

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym prezes oraz 

wiceprezesi Zarządu.  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu może być 

odwołany jedynie z ważnych powodów.  

3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach 

sądowych i pozasądowych.  

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa 

lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 

kompetencji Zarządu. 

6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę 

reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. Rada Nadzorcza reprezentując Spółkę może składać oświadczenia woli 

działając kolegialnie lub udzielając w swojej uchwale upoważnienia wybranemu członkowi 

Rady Nadzorczej. 

7. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi 3 (trzy) lata. 

8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. 

9. Prezes i wiceprezesi Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z 
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ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. 

10. W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu 

przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania 

zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem 

prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje osoba powołana 

uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu. 

11. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli 

Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających 

łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

12. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos 

przypada prezesowi Zarządu.  

13. 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. 

14. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

15. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji 

pomiędzy członków Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz wydaje 

zarządzenia wewnętrzne. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i 

przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. 

 

§ 14 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi w szczególności przewodniczący oraz 

wiceprzewodniczący tego gremium. 

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru 

Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 KSH 

liczebność Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięciu) członków.  

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.  

5. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać 

odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. 

6. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani przez Radę 

Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej.  

7. Rada Nadzorcza, w skład której - w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków 

Rady Nadzorczej - wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne 

Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 zd. 1 powyżej, jednakże licząca co najmniej 5 (pięciu) 

członków, jest zdolna do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej, liczba 

członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie 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. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego 

oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady 

Nadzorczej na wakujące stanowisko.  

 

§ 15 

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) 

razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane 

na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim 
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przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia 

otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) 

tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku 

jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez 

przewodniczącego jego funkcji – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, działający z 

własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.  

3. W przypadku niezwołania posiedzenia przez członka Rady Nadzorczej wskazanego w ust. 

2 powyżej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. 

4. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od 

dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wnioskodawca może zwołać 

je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady 

Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia, podając datę, godzinę, 

miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się 

odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są 

obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w 

porządku obrad.  

 

§ 16 

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 

 

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

jej członków. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także 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. 

3. Dodatkowo uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę 

podpisanego przez każdego z członków Rady Nadzorczej zeskanowanego dokumentu 

zawierającego treść uchwały i przesłanie go do pozostałych członków Rady Nadzorczej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej celem uzupełnienia podpisów. W przypadku podjęcia 

uchwały Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość, treść uchwały Rady Nadzorczej powinna zostać utrwalona w formie 

pisemnej zwykłej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym w postaci zeskanowanego 

dokumentu obejmującego treść uchwały Rady Nadzorczej podpisanej przez członków tego 

gremium biorących udział w głosowaniu nad odnośną uchwałą.  

4. Uchwała podejmowana przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu 

oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

6. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie 

trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 4/5 (cztery piąte) 

wszystkich członków Rady Nadzorczej. 

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się 

na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku 

zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 2-4 powyżej nie stosuje się. 

 

§ 17 

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ 
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1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu; 

2) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do 

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych 

czynności; 

3) wybór podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych 

Spółki; 

4) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie 

Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; 

5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia 

prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji; 

6) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; 

7) ustalenie tekstu jednolitego Statutu.  

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:  

1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w 

nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 500.000 zł 

(pięćset tysięcy złotych); 

2) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 zł 

(pięćset tysięcy złotych); 

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i 

poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych); 

4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych); 

5) objęcie (nabycie) akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł 

(pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie (nabycie) akcji albo 

udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań egzekucyjnych, 

restrukturyzacyjnych lub upadłościowych; 

6) zbycie akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset 

tysięcy złotych), z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem zbywania 

akcji znajdujących się w obrocie zorganizowanym; 

7) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem uprawnionym do wykonywania co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów w Spółce, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych 

na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności operacyjnej prowadzonej 

przez Spółkę; 

8) zawarcie i zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 

komunikacji medialnej (ang. public relations) oraz usługi doradztwa związanego z 

zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone 

usługi przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w stosunku rocznym; 

9) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości 

przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w 

rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 

10) zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości 

przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w 

rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego.  

4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może 

zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały aprobującej dokonanie 

wspomnianej czynności. 

 

§ 18 

ZWOŁYWANIE I ODBYCIE WALNEGO ZGROMADZENIA 
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1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie. 

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub 

unormowaniach KSH. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w przeciągu 6 (sześciu) 

miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na 

wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w 

terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego 

Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt 

uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce. 

6. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach, w 

których uzna to za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach prawa lub 

w Statucie. 

7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są według następującej 

kolejności: wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, prezes Zarządu, osoba wyznaczona 

przez Zarząd albo akcjonariusz, któremu przypada największa liczba głosów na odnośnym 

Walnym Zgromadzeniu.  

 

§ 19 

KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz 

rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 

2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania 

przez nich obowiązków; 

3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania 

funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem unormowań szczególnych regulujących 

w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy; 

4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ewentualnego 

wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 

5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli regulacje KSH oraz postanowień 

Statutu nie stanowią inaczej; 

6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

Spółki oraz sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

8) zmiana Statutu; 

9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy 

Spółki; 

10) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów 

subskrypcyjnych powiązanych z instytucją kapitału warunkowego; 

11) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką. 

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

niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania 

wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 

3. Z zachowaniem właściwych unormowań KSH zmiana przedmiotu działalności Spółki może 

nastąpić bez wykupu akcji. 
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§ 20 

ROK OBROTOWY SPÓŁKI, CZAS TRWANIA SPÓŁKI 

 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.” 

 

Projekty uchwał NWZ 

 

Uchwała nr [●] 

w sprawie wyboru przewodniczącego NWZ 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), 

NWZ dokonuje wyboru [●] na przewodniczącego NWZ.  

 

§ 2 

 

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

Uchwała nr [●] 

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ 

 

§ 1 

 

NWZ przyjmuje następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie NWZ; 

2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ; 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; 

4. Przyjęcie porządku obrad; 

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego 

Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 

oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu 

do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia 

warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostałych zmian statutu Spółki; 

9. Zamknięcie obrad NWZ. 

 

§ 2 

 

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Uchwała nr [●] 

w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia odwołać [●] ze składu Rady 

Nadzorczej. 
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§ 2 

 

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Uchwała nr [●] 

w sprawie powołania [●] w skład Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia powołać [●] w skład Rady 

Nadzorczej. 

§ 2 

 

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Uchwała nr [●] 

w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi  

do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego  

oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu  

do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia 

warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej 

 

Zważywszy, że: 

 

1. Stosownie do § 61 ust. 1 statutu Spółki Zarząd jest nominalnie uprawniony do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie 

większej niż 77.100 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), w drodze jednego lub 

kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, 

poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i 

dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 771.000 (siedemset siedemdziesiąt jeden 

tysięcy) akcji („Kapitał Docelowy I”); 

2. W związku z częściowym wykorzystaniem Kapitału Docelowego I w następstwie 

uchwalenia kilku transz podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd, rzeczywista 

kwota pozostała do wykorzystania w granicach Kapitału Docelowego I („Kwota do 

Wykorzystania w Kapitale Docelowym I”) wynosi na dzień NWZ 53.253,80 zł 

(pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy); 

3. NWZ zamierza udzielić Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego („Kapitał Docelowy II”) obowiązującego 

do 25 kwietnia 2022 r. w kwocie nie większej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy 

złotych); 

4. Intencją NWZ jest pozostawienie kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach Kwoty do Wykorzystania w Kapitale Docelowym I do momentu 

zarejestrowania Kapitału Docelowego II w taki sposób, że: 

1) do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kwoty do Wykorzystania w Kapitale 

Docelowym I; 

2) od momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do 

podwyższenia kapitału zakładowego wyłącznie w granicach Kapitału Docelowego II, 

tj. jakakolwiek Kwota do Wykorzystania w Kapitale Docelowym I powinna zostać, w 

razie jej niewykorzystania przez Zarząd do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do 

rejestru, anulowana oraz powinno uchylić się dotychczasowe upoważnienie udzielone 

Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego 

I, ze skutkiem na chwilę wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru; 
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5. Podjęcie uchwały, która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia 

prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, wymaga spełnienia 

warunków określonych w art. 433 § 2 KSH; 

6. W ocenie NWZ przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji lub 

prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych, w całości lub w części, za 

zgodą Rady Nadzorczej, w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego 

w granicach kapitału docelowego jest zgodne z interesem Spółki, 

 

NWZ uchwała co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1, art. 447 § 2 KSH NWZ zmienia 

dotychczasową regulację § 61 statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje ją nowym, 

następującym brzmieniem: 

„§ 61 

 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie 

więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) nowych akcji o łącznej wartości 

nominalnej nie większej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)), w drodze jednego 

lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał 

Docelowy”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do 

emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa 25 kwietnia 2022 r. 

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału 

Docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa 

zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi 

upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. 

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa 

poboru w stosunku do akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów 

subskrypcyjnych emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o 

wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 

Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 

których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do 

akcji oraz praw poboru do akcji, oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji; 

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w 

drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw 

poboru do akcji do obrotu zorganizowanego. 

5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne.  

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za 

wkłady niepieniężne w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.” 

 

2. Do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kwoty do Wykorzystania w Kapitale 

Docelowym I. 

3. Od momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do 

podwyższenia kapitału zakładowego wyłącznie w granicach Kapitału Docelowego II. 

Dlatego też, jakakolwiek Kwota do Wykorzystania w Kapitale Docelowym I powinna 

zostać, w razie jej niewykorzystania poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd do momentu 
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wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru, anulowana w następstwie uchylenia 

dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I na podstawie niniejszej uchwały, 

skutecznego w chwili wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru. 

 

§ 2 

 

1. Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem 

Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego II 

podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi 

sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności. Zarząd, korzystając z 

upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego II, 

będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i 

bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu 

niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty. Wysokość 

ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez 

Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym organom kompetencji w 

zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji 

akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do popytu na wskazane instrumenty 

finansowe lub sytuacji na rynkach finansowych.  

2. Powody podjęcia uchwały wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w 

rozumieniu art. 445 § 1 KSH.  

 

§ 3 

 

1. NWZ potwierdza zapoznanie się i przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu 

uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego 

w granicach kapitału docelowego obejmującego kompetencję do pozbawienia 

akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji lub prawa 

pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach Kapitału 

Docelowego II za zgodą Rady Nadzorczej. 

2. Pisemna opinia Zarządu stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 4 

 

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwała nr 

[●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Uchwała nr [●] 

w sprawie zmiany siedziby Spółki 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH NWZ zmienia dotychczasową regulację § 2 statutu 

Spółki w ten sposób, że zastępuje ją nowym, następującym brzmieniem: 

 

„§ 2 

 

Siedzibą Spółki jest Warszawa.” 

 

§ 2 

 

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwała nr 

[●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
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Uchwała nr [●] 

w sprawie pozostałych zmian statutu Spółki  

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH NWZ, z uwzględnieniem uchwały nr [●] oraz uchwały 

nr [●], uchyla dotychczasową regulację statutu Spółki w całości, zastępując ją nowym, 

następującym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity statutu Spółki: 

 

„STATUT MEDINICE S.A. 

 

§ 1  

DEFINICJE  

 

O ile w Statucie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisanym z wielkiej litery nadaje 

się w Statucie następujące znaczenie: 

1) „KSH” – kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r.; 

2) „Rada Nadzorcza” – rada nadzorcza Spółki; 

3) „Spółka” – Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie; 

4) „Statut” – statut Spółki; 

5) „Ustawa o Rachunkowości” - ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.; 

6) „Walne Zgromadzenie” – walne zgromadzenie Spółki; 

7) „Zarząd” – zarząd Spółki. 

 

§ 2  

FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI  

 

1. Firma Spółki brzmi: Medinice Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: 

Medinice S.A.  

2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.  

 

§ 3  

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI I ODDZIAŁY  

 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i 

inne jednostki organizacyjne. 

3. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek i organizacji gospodarczych działających 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.  

 

§ 4 

IDENTYFIKACJA GRAFICZNA SPÓŁKI 

 

Spółka może używać wyróżniającego ją symbolu graficznego lub logo. 

 

§ 5  

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

 

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:  

1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); 

2) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 

3) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.73.Z); 

4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z); 
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5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z); 

6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z); 

7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.19.Z); 

8) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

9) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z); 

10) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (PKD 70.10.Z); 

11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); 

12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z); 

13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z); 

14) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 

15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 

16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 

17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( PKD 82.30.Z); 

18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

19) działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z); 

20) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 86.90.E); 

21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.80.Z). 

2. Podjęcie działalności wymagającej uzyskania decyzji, dokonania zgłoszenia, lub spełnienia 

innych przesłanek wymaganych przez unormowania prawne, nastąpi po uzyskaniu przez 

Spółkę decyzji, dokonaniu zgłoszenia, lub spełnieniu innych wymogów określonych w 

odnośnych unormowaniach.  

 

§ 6  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337.534,20 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset 

trzydzieści cztery złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: 

1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od A0000001 do A1000000, 

2) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od B00001 do B29000, 

3) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od C000001 do C622620, 

4) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od D0000001 do D1585000, 

5) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E1000001 do E1100260, 

6) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E200001 do E238462. 

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz 

poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. 

3. Na każdą akcję Spółki przypada 1 (jeden) głos. 

4. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską 

akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. 
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§ 7  

KAPITAŁ DOCELOWY 

 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie 

więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) nowych akcji o łącznej wartości 

nominalnej nie większej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego 

lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał 

Docelowy”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do 

emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa 25 kwietnia 2022 r. 

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału 

Docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa 

zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi 

upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. 

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa 

poboru w stosunku do akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów 

subskrypcyjnych emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o 

wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 

Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 

których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do 

akcji oraz praw poboru do akcji, oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji; 

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w 

drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw 

poboru do akcji do obrotu zorganizowanego. 

5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne.  

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za 

wkłady niepieniężne w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

 

§ 8 

KAPITAŁ WARUNKOWY 

 

1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 19.830 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści 

złotych) i dzieli się na: 

1) 93.300 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 

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

2) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do 

objęcia: 

3) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A; oraz  

4) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, 

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego. 

3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wykonane przez odpowiednio: 

posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B do 

31 kwietnia 2023 r. 
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§ 9 

UMARZANIE AKCJI 

 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na 

warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy regulacji KSH oraz 

postanowień Statutu umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia 

uchwały przez Walne Zgromadzenie.  

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających 

do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, powinna określać warunki nabycia akcji 

przez Spółkę. 

4. Umorzenie akcji Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, z 

zastrzeżeniem unormowań szczególnych przewidzianych w KSH. 

5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną 

umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych 

bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 

zakładowego. 

  

§ 10 

KAPITAŁ ZAPASOWY I KAPITAŁY REZERWOWE SPÓŁKI 

 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z jej 

działalnością. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % 

zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie 

co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał 

zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki 

osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu 

kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O wykorzystaniu 

kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału 

zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie 

na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. 

Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe 

mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na 

podwyższenie kapitału zakładowego oraz wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może 

tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.  

 

§ 11 

PRZEZNACZENIE ZYSKU 

 

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz 

inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 12 

ORGANY SPÓŁKI  

 

1. Organami Spółki są:  

1) Zarząd; 

2) Rada Nadzorcza; 

3) Walne Zgromadzenie.  

2. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych zawartych w KSH oraz Statucie uchwały organów 

Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. Na potrzeby unormowań Statutu przez 

bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i 

„wstrzymujących się”. 
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§ 13 

ZARZĄD 

 

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym prezes oraz 

wiceprezesi Zarządu.  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu może być 

odwołany jedynie z ważnych powodów.  

3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach 

sądowych i pozasądowych.  

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa 

lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 

kompetencji Zarządu. 

6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę 

reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. Rada Nadzorcza reprezentując Spółkę może składać oświadczenia woli 

działając kolegialnie lub udzielając w swojej uchwale upoważnienia wybranemu członkowi 

Rady Nadzorczej. 

7. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi 3 (trzy) lata. 

8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. 

9. Prezes i wiceprezesi Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z 

ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. 

10. W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu 

przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania 

zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem 

prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje osoba powołana 

uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu. 

11. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli 

Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających 

łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

12. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos 

przypada prezesowi Zarządu.  

13. 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. 

14. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

15. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji 

pomiędzy członków Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz wydaje 

zarządzenia wewnętrzne. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i 

przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. 

 

§ 14 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi w szczególności przewodniczący oraz 

wiceprzewodniczący tego gremium. 

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru 

Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 KSH 

liczebność Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięciu) członków.  

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.  
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5. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać 

odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. 

6. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani przez Radę 

Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej.  

7. Rada Nadzorcza, w skład której - w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków 

Rady Nadzorczej - wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne 

Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 zd. 1 powyżej, jednakże licząca co najmniej 5 (pięciu) 

członków, jest zdolna do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej, liczba 

członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie 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. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego 

oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady 

Nadzorczej na wakujące stanowisko.  

 

§ 15 

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) 

razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane 

na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim 

przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia 

otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) 

tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku 

jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez 

przewodniczącego jego funkcji – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, działający z 

własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.  

3. W przypadku niezwołania posiedzenia przez członka Rady Nadzorczej wskazanego w ust. 

2 powyżej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. 

4. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od 

dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wnioskodawca może zwołać 

je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady 

Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia, podając datę, godzinę, 

miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się 

odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są 

obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w 

porządku obrad.  

 

§ 16 

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 

 

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

jej członków. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także 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. 

3. Dodatkowo uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę 

podpisanego przez każdego z członków Rady Nadzorczej zeskanowanego dokumentu 
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zawierającego treść uchwały i przesłanie go do pozostałych członków Rady Nadzorczej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej celem uzupełnienia podpisów. W przypadku podjęcia 

uchwały Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość, treść uchwały Rady Nadzorczej powinna zostać utrwalona w formie 

pisemnej zwykłej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym w postaci zeskanowanego 

dokumentu obejmującego treść uchwały Rady Nadzorczej podpisanej przez członków tego 

gremium biorących udział w głosowaniu nad odnośną uchwałą.  

4. Uchwała podejmowana przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu 

oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

6. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie 

trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 4/5 (cztery piąte) 

wszystkich członków Rady Nadzorczej. 

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się 

na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku 

zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 2-4 powyżej nie stosuje się. 

 

§ 17 

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu; 

2) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do 

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych 

czynności; 

3) wybór podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych 

Spółki; 

4) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie 

Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; 

5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia 

prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji; 

6) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; 

7) ustalenie tekstu jednolitego Statutu.  

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:  

1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w 

nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 500.000 zł 

(pięćset tysięcy złotych); 

2) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 zł 

(pięćset tysięcy złotych); 

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i 

poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych); 

4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych); 

5) objęcie (nabycie) akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł 

(pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie (nabycie) akcji albo 

udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań egzekucyjnych, 

restrukturyzacyjnych lub upadłościowych; 

6) zbycie akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset 

tysięcy złotych), z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem zbywania 
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akcji znajdujących się w obrocie zorganizowanym; 

7) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem uprawnionym do wykonywania co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów w Spółce, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych 

na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności operacyjnej prowadzonej 

przez Spółkę; 

8) zawarcie i zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 

komunikacji medialnej (ang. public relations) oraz usługi doradztwa związanego z 

zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone 

usługi przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w stosunku rocznym; 

9) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości 

przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w 

rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 

10) zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości 

przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w 

rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego.  

4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może 

zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały aprobującej dokonanie 

wspomnianej czynności. 

 

§ 18 

ZWOŁYWANIE I ODBYCIE WALNEGO ZGROMADZENIA 

  

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie. 

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub 

unormowaniach KSH. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w przeciągu 6 (sześciu) 

miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na 

wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w 

terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego 

Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt 

uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce. 

6. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach, w 

których uzna to za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach prawa lub 

w Statucie. 

7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są według następującej 

kolejności: wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, prezes Zarządu, osoba wyznaczona 

przez Zarząd albo akcjonariusz, któremu przypada największa liczba głosów na odnośnym 

Walnym Zgromadzeniu.  

 

§ 19 

KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz 

rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 

2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania 
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przez nich obowiązków; 

3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania 

funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem unormowań szczególnych regulujących 

w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy; 

4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ewentualnego 

wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 

5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli regulacje KSH oraz postanowień 

Statutu nie stanowią inaczej; 

6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

Spółki oraz sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

8) zmiana Statutu; 

9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy 

Spółki; 

10) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów 

subskrypcyjnych powiązanych z instytucją kapitału warunkowego; 

11) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką. 

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

niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania 

wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 

3. Z zachowaniem właściwych unormowań KSH zmiana przedmiotu działalności Spółki może 

nastąpić bez wykupu akcji. 

 

§ 20 

ROK OBROTOWY SPÓŁKI, CZAS TRWANIA SPÓŁKI 

 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.” 

 

§ 2 

 

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwała nr 

[●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 


