
1 
 

Warszawa, dnia 26 listopada 2021 roku 

 

Zarząd  
Red Carpet Media Group S.A. 
Ul. Żurawia 32/34 
00-515 Warszawa 

 
Do: 

Sz.P. 
Akcjonariusze Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia 

 

Zarząd spółki Red Carpet Media Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie 
art. 402 § 3 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 Statutu Spółki, zwołuje 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 grudnia 2021 roku, godz. 12.00.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska, Ewa 
Boroń s.c. w Warszawie, adres: ul. Lwowska 7 lok. 5, 00-660 Warszawa, z następującym porządkiem 
obrad: 

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji 
skrutacyjnej. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Spółki – spółki pod firmą Red 
Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000384982) za rok obrotowy 
2019 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
poprzednika prawnego Spółki – spółki pod firmą Red Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (KRS nr 0000384982) za rok obrotowy 2019.  

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny finansowego 
poprzednika prawnego Spółki – spółki pod firmą Red Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (KRS nr 0000384982) i sprawozdania Zarządu poprzednika prawnego Spółki – 
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spółki pod firmą Red Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 
0000384982) z działalności poprzednika prawnego Spółki – spółki pod firmą Red Carpet Media 
Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000384982) za rok obrotowy 2019 oraz 
wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto poprzednika prawnego Spółki – spółki 
pod firmą Red Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000384982) za 
rok 2019.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego poprzednika prawnego 
Spółki – spółki pod firmą Red Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 
0000384982) za rok obrotowy 2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności poprzednika 
prawnego Spółki – spółki pod firmą Red Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(KRS nr 0000384982) za rok obrotowy 2019.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu poprzednika prawnego spółki – Red 
Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000384982) absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto poprzednika prawnego Spółki – spółki 
pod firmą Red Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000384982) za 
2019 rok. 

14. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 

15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinii i raportu 
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.  

16. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania 
finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 
oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2020. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2020. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2020. 

21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

23.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia 
do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia 
Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
serii B w drodze oferty publicznej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 

26. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji serii A oraz akcji serii B 
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.  

27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

Z uwagi na zamierzoną zmianę Statutu Spółki, Zarząd wskazuje dotychczas obowiązujące 
postanowienia oraz treść projektowanych zmian: 

a) Obecne brzmienie § 2 Statutu Spółki:  

„§2 

1. Spółka jest zawiązana na czas nieoznaczony.  

2. Spółka może prowadzić ́swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.   

3. Spółka może tworzyć ́oddziały, zakłady, biura przedstawicielskie i inne jednostki organizacyjne.” 

 

Projektowane brzmienie § 2 Statutu Spółki:  

„§2 

1. Spółka jest zawiązana na czas nieoznaczony. 

2. Spółka może prowadzić ́swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.  

3. Spółka może tworzyć ́oddziały, zakłady, przedstawicielstwa lub inne jednostki organizacyjne.” 

 

b) Obecne brzmienie § 3 Statutu Spółki:  

„§3 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z);  

b) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
(63.11.Z); 

c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych (72.19.Z); 

d) działalność ́ związana z produkcją filmów, nagrań́ wideo i programów telewizyjnych (PKD 
59.11.Z);  
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e) działalność ́ postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);  

f) działalność ́ związana z dystrybucją filmów, nagrań́ wideo i programów telewizyjnych (PKD 
59.13.Z);  

g) działalność ́związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z); 

h) działalność ́w zakresie nagrań́ dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),   

i) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z); 

j) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z). 

2. Działalność,́ do której prowadzenia wymagane będzie zezwolenie, będzie prowadzona przez 
Spółkę ̨dopiero po jego uzyskaniu.” 

 

Projektowane brzmienie § 3 Statutu Spółki:  

„§3 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);  

b) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
(63.11.Z);  

c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych (72.19.Z);  

d) działalność ́ związana z produkcją filmów, nagrań́ wideo i programów telewizyjnych (PKD 
59.11.Z); 

e) działalność ́ postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);  

f) działalność ́ związana z dystrybucją filmów, nagrań́ wideo i programów telewizyjnych (PKD 
59.13.Z);  

g) działalność ́związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);  

h) działalność ́w zakresie nagrań́ dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),  

i) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);  

j) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).  

2. Działalność gospodarcza wymagająca, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub 
zezwolenia, może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała 
Walnego Zgromadzenia podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności 
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osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” 

 

c) Obecne brzmienie § 4 Statutu Spółki: 

„§4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 
415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda tj. 
akcji na okaziciela. 

2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.  
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza. 

Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na 
odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.” 

 

Projektowane brzmienie § 4 Statutu Spółki:  

„§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 465.000,00 PLN (czterysta sześćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych) i dzieli się na: 

1) 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od A 000001 do A415000 o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

2) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od B00001 do nie 
większego, niż B 50000.” 

2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.  

3. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną 
w porządku alfabetycznym.  

4. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

6. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia. 

7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 

d) Obecne brzmienie § 6 Statutu Spółki:  

„§6 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w 
kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych 
ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
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zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

2. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź 
poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.  

3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 

4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez 
Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji 
wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. 
zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, 
skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na 
warunkach określonych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O wyborze 
sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego 
Zgromadzenia.  

5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu 
akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji (Prawo 
poboru).  

6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek 
handlowych.  

7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć 
kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów 
rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (Podwyższenie kapitału 
zakładowego ze środków Spółki).  

8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) 
przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym 
kapitale zakładowym.  

9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego 
podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości 
przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.” 

 

Projektowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:  

„§6 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia 
wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z 
kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą 
one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym 
Akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym. 

2. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może dotychczasowych Akcjonariuszy pozbawić prawa 
poboru wszystkich akcji nowej emisji lub ich części, z zachowaniem wymogów określonych 
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bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.” 

 

e) Obecne brzmienie § 7 Statutu Spółki: 

„§7 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku do podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 200.000,00 złotych (dwieście tysięcy 
złotych), poprzez emisję nowych akcji (Kapitał Docelowy). 

2. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub 
kilku kolejnych podwyższeń kapitału w granicach Kapitału Docelowego. W ramach Kapitału 
Docelowego akcje mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne i niepieniężne.  

3. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady 
niepieniężne, i nie może też wydawać akcji uprzywilejowanych, ani też nie może przyznawać 
akcjonariuszom uprawnień osobistych.  

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawa poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do 
każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego.  

5. Określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego dokonuje Rada 
Nadzorcza Spółki.  

6. Uchwała Zarządu dotycząca dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wymaga formy aktu 
notarialnego.  

7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią 
inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w 
ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:  

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 
zabezpieczających powodzenie emisji akcji,  

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania 
umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw 
poboru,  

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty 
publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku 
regulowanym.  

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału 
zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.  

9. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez 
prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne 
na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.” 
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Projektowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:  

„§ 7 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 października 2024 r. do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 80.000,00 PLN 
(osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału 
zakładowego.  

2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 
wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału 
zakładowego. 

3. Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału 
zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne. 

4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru  

(w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. 

5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie 
oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego  

w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej); 

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów 
zabezpieczających powodzenie emisji akcji; 

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania 
w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; 

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji  

w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub 
niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego 
akcji obrotu w alternatywnym systemie obrotu.” 

 

f) Obecne brzmienie § 8 Statutu Spółki:  

„§ 8 

1.  Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego. 

2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza 
w drodze nabycia akcji przez Spółkę (Umorzenie dobrowolne). Umorzenie przymusowe jest wykluczone. 

3.Spółka może wydać w zamian za akcje umorzone imienne świadectwa użytkowe. 

4.Wynagrodzenie za umorzone akcje może być wypłacone jednorazowo lub w ratach.” 
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 Projektowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:  

„§ 8 

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich 
nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).  

2. Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz 
wymaga obniżenia kapitału zakładowego.  

3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na 
pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie lub zniesienie kapitałów 
rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” 

 

g) Obecne brzmienie § 9 Statutu Spółki:  

„§ 9 

1. Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek 
handlowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. 

2. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w 
celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.” 

	
 

Projektowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:  

„§ 9 

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek 
handlowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.” 

 

h) Obecne brzmienie § 11 Statutu Spółki:  

„§ 11 

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie i odbywa się w ciągu 6 
(sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny 
wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (dwóch) jej członków albo na pisemny wniosek 
Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego 
Spółki, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku, z terminem 
wyznaczonym w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek może 
zostać złożony w postaci elektronicznej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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ma również Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału 
zakładowego Spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce. 

4. W razie niezwołania Zgromadzenia przez Zarząd w przepisanym terminie, prawo jego zwołania 
przysługiwać będzie wnioskodawcom. 

5. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady. Wniosek nie 
wymaga uzasadnienia.” 

 

Projektowane brzmienie § 11 Statutu Spółki:  

„§ 11 

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku 
obrotowego. 

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 

4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. 
Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne 
przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam 
sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. 
Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych 
podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest 
tylko za zgodą wnioskodawców.” 

 

i) Obecne brzmienie § 12 Statutu Spółki:  

„§ 12 

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 
podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w 
Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego 
upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady 
Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie 
otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub Akcjonariusz posiadający 
największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez 
dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych 
Akcjonariuszy.” 
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Projektowane brzmienie § 12 Statutu Spółki:  

„§ 12 

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 
podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w 
Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.  

2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia mogą być głosowane a uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były 
umieszczone w porządku obrad. 

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie 
spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 
Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu 
albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.” 

 

j) Obecne brzmienie § 13 Statutu Spółki:  

„§ 13 

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość 
reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

2. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią 
inaczej. 

3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i 
prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana lub uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 2/3 
(dwóch trzecich) głosów oddanych.” 

 

Projektowane brzmienie § 13 Statutu Spółki:  

„§ 13 

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych 
na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

2. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią 
inaczej.  

3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i 
prowadzenia obrad.” 

 

 



12 
 

k) Obecne brzmienie § 15 Statutu Spółki:  

„§ 15 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do 
wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i 
zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat,  

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

d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

e) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiekolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub 
podmiotem prawnym,  

f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 
zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub Zarządu,  

g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,  

h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 

i) nabycie akcji własnych,   

j) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia,  

k) likwidacja i rozwiązanie Spółki,  

l) ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady 
Nadzorczej,  

m) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady 
Nadzorczej,   

n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 

o) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 
dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 
kodeksu spółek handlowych,  

p) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego 
Zgromadzenia,   

r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu Spółki.  

2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub 
określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę, w oparciu 
o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej 
majątku. 
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3. Nabycie, zbycie przez Spółkę nieruchomości/ prawa użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości/ prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” 

 

Projektowane brzmienie § 15 Statutu Spółki:  

„§ 15 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

b) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozporządzenia zyskiem oraz w zakresie pokrycia strat,  

c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

e) przekształcenie Spółki,połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym oraz podział 
Spółki,  

f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 
zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub Zarządu w Spółce,  

g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,  

h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,  

i) nabycie akcji własnych przez Spółkę,  

j) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia,  

k) likwidacja i rozwiązanie Spółki,  

l) ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady 
Nadzorczej,  

m) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady 
Nadzorczej,  

n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,  

o) określanie dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 
dany rok obrotowy,  

p) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego 
Zgromadzenia,  

r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu. 

2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub 
określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę, w oparciu 
o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej 
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majątku.  

3. Nabycie, zbycie przez Spółkę nieruchomości/ prawa użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości/ prawie użytkowania wieczystego nie wymagają uchwały Walnego 
Zgromadzenia.” 

 

l) Obecne brzmienie § 16 Statutu Spółki:  

„§ 16 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych 
przez Walne Zgromadzenie.  

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata.  

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich 
urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru 
uzupełniającego 
lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z 
mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.  

5. Rada Nadzorcza uchwala regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej, który podlega 
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.  

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim 
obecnych co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, a wszyscy jej członkowie zostali 
prawidłowo zaproszeni.  

7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał.  

8. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać 
udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 
członka Rady Nadzorczej.  

9. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować 
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały.  

10. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co 
najmniej polowy składu Rady Nadzorczej Spółki. 

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój 
głos  na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może 
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie 
głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno 
być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni. Potwierdzenie 
powinno być złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” 
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Projektowane brzmienie § 16 Statutu Spółki:  

„§ 16 

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

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.  

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. 
Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub 
najstarszy członek nowo wybranej Rady lub Zarząd. 

5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu) członków, w 
wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż 
odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do 
pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. 
Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego 
oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.  

6. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą wykonywali swoje czynności do 
czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru 
ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne 
Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego 
następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków 
Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch. 

7. Rada Nadzorcza uchwala regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej, który podlega 
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeśli na posiedzeniu jest 
obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie 
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.  

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym 
(obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. 

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.  

11. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy 
razy w roku obrotowym.” 
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m) Obecne brzmienie § 18 Statutu Spółki:  

„§ 18  

1. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź 
doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne 
organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. 

 2. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu 
uchwalony przez Radę Nadzorczą.  

3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 3 (trzech) członków, stałym komitetem 
Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

4. W przypadku, gdy rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 3 (trzech) członków, zadania komitetu 
audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą chyba, że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o 
powołaniu Komitetu Audytu to wówczas zadania te przejmuje Komitet Audytu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza może w każdym czasie podjąć uchwałę o 
likwidacji Komitetu Audytu, a wówczas zadania komitetu audytu będą wykonywane przez Radę 
Nadzorczą – przy czym nie jest to dopuszczalne, jeśli rada Nadzorcza składa się z więcej niż 3 
(trzech) członków.” 

 

Projektowane brzmienie § 18 Statutu Spółki:  

„§ 18  

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2. Przysługujące jej prawa i ciążące na niej obowiązki Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie z tym, 

że może delegować poszczególnych członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania 
czynności nadzorczych. 

3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe 
bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne 
organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. 

4. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu 
uchwalony przez Radę Nadzorczą.  

5. Wykonując czynności nadzorcze, Rada Nadzorcza ma prawo zasięgać opinii ekspertów. Koszty 
tychże opinii ponosi Spółka. 

6. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady 
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” 
 
 

n) Obecne brzmienie § 19 Statutu Spółki:  

„§ 19 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa i 
Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
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2. Kadencja członków Zarządu trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na 
następne kadencje. 

3. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w 
trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, 
mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych 
członków Zarządu Spółki.” 

 

Projektowane brzmienie § 19 Statutu Spółki:  

„§ 19 

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa i 
Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na 
następne kadencje.  

3. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli 
w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub 
rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z 
mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.” 

 

o) Obecne brzmienie § 22 Statutu Spółki:  

„§ 22 

1. Spółka może zawierać umowy o pracę z osobami powołanymi do Zarządu. Członkowie Zarządu 
mogą także otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji poza stosunkiem pracy, jeżeli 
tak zdecyduje Rada Nadzorcza. 

2. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności 
konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie 
konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek 
organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych 
izarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio 
powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5 % (pięć procent) papierów 
wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność 
konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie 
prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został 
określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki.” 

 

Projektowane brzmienie § 22 Statutu Spółki:  

„§ 22 

1. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności 
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konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie 
konkurencyjnym ani uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek 
organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych 
i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio 
powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5% (pięć procent) papierów 
wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność 
konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie 
prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został 
określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki.” 

 

p) Obecne brzmienie § 25 Statutu Spółki:  

„§ 25 

1. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy 
może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający w 
ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Termin wypłaty dywidendy przypadać powinien nie później niż 
w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia dywidendy. 

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni 
rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od 
końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o 
niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych 
przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty 
obowiązkowych kapitałów rezerwowych. 

3. Każdy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie 
doposiadanych przez siebie akcji, jeżeli Zarząd Spółki, w drodze uchwały, zdecydował o wypłacie 
zaliczek.  

4. Uchwała Zarządu powinna, w granicach art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, określać kwotę 
przeznaczoną na wypłatę zaliczek. 

5. Zarząd może wypłacić zaliczki, jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej.” 

 

Projektowane brzmienie § 25 Statutu Spółki:  

„§ 25 

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni 
rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca 
ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o 
niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych 
przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty 
obowiązkowych kapitałów rezerwowych.  

2. Każdy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do 
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posiadanych przez siebie akcji, jeżeli Zarząd Spółki, w drodze uchwały, zdecydował o wypłacie 
zaliczek.  

3. Uchwała Zarządu powinna, w granicach art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, określać kwotę 
przeznaczoną na wypłatę zaliczek.  

4. Zarząd może wypłacić zaliczki, jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej.” 

 

 

 

Laura Nowakowska, Prezes Zarządu 
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