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I .  POSTANOWIENIE OGÓLNE 

§1 

1. Firma Spółki brzmi: EDISON Spółka Akcyjna 
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: EDISON S.A. 
 
§2 

1. Siedzibą Spółki jest Kraków. 
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
3. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, uruchamiać zakłady  

i filie, oraz inne placówki, jak też być udziałowcem w innych Spółkach 
z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego. 

 
§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 
§4 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, 
usługowej, handlowej w zakresie: 
1. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  

– PKD 46.51.Z; 
2. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego  

oraz części do niego – PKD 46.52.Z; 
3. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z; 
4. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z; 
5. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z; 
6. sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z; 
7. sprzedaż  detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z; 
8. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z; 
9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej  

lub Internet – PKD 47.91.Z; 
10. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z; 
11. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem  

telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z; 
12. =działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z;
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13. działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z; 
14. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z; 
15. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  

– PKD 62.03.Z; 
16. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych – PKD 62.09.Z; 
17. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  

i podobna działalność – PKD 63.11.Z; 
18. działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; 
19. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej  

niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z; 
20. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania – PKD 70.22.Z; 
21. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  

przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z; 
22. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała  

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z; 
23. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

– PKD 85.59.B; 
24. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych  

– PKD 95.11.Z; 25)  
25. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.12.Z.

I I .  KAPITAŁ I  AKCJE 

§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.951.567 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset 
pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) dzieli się na 2.951.567 
(słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset  
sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł  
(słownie: jeden złoty) każda, z czego: 

a. 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy)  
akcji serii „A”, dzielących się na następujące podserie: 

a.i.1.i. podseria A1 obejmuje 20.330 (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta 
trzydzieści) akcji o numerach od 1 do 20.330, 
a.i.1.ii. podseria A2 obejmuje 6.897 (słownie: sześć tysięcy osiemset  
dziewięćdziesiąt siedem) akcji o numerach od 20.331 do 27.227, 
a.i.1.iii. podseria A3 obejmuje 6.036 (słownie: sześć tysięcy trzydzieści 
sześć) akcji o numerach od 27.228 do 33.263, 
a.i.1.iv. podseria A4 obejmuje 4.071 (słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt 
jeden) akcji o numerach od 33.264 do 37.334, 
a.i.1.v. podseria A5 obejmuje 6.333 (słownie: sześć tysięcy trzysta  
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trzydzieści trzy) akcji o numerach od 37.335 do 43.667, 
a.i.1.vi. podseria A6 obejmuje 6.333 (słownie: sześć tysięcy trzysta  
trzydzieści trzy) akcji o numerach od 43.668 do 50.000, 

b. 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy)  
akcji serii „B”, dzielących się na następujące podserie: 

a.i.i. podseria B1 obejmuje 4.066 (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt 
sześć) akcji o numerach od 50.001 do 54.066, 
a.i.ii. podseria B2 obejmuje 1.379 (słownie: jeden tysiąc trzysta  
siedemdziesiąt dziewięć) akcji o numerach od 54.067 do 55.445, 
a.i.iii. podseria B3 obejmuje 1.207 (słownie: jeden tysiąc dwieście siedem) 
akcji o numerach od 55.446 do 56.652, 
a.i.iv. podseria B4 obejmuje 814 (słownie: osiemset czternaście) akcji  
o numerach od 56.653 do 57.466, 
a.i.v. podseria B5 obejmuje 1.267 (słownie: jeden tysiąc dwieście  
sześćdziesiąt siedem) akcji o numerach od 57.467 do 58.733 
a.i.vi. podseria B6 obejmuje 1.267 (słownie: jeden tysiąc dwieście  
sześćdziesiąt siedem) akcji o numerach od 58.734 do 60.000 

c. 79.535 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć)  
akcji serii „C”, o numerach od 60.001 do 139.535, 
d. 8.571 (słownie: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden)  
akcji serii „D”, o numerach od 139.536 do 148.106, 
e. 13.846 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć)  
akcji serii „E”, dzielących się na następujące podserie: 

a.i. podseria E1 obejmuje 194 (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery)  
akcje o numerach od 148.107 do 148.300, 
a.ii. podseria E2 obejmuje 66 (słownie: sześćdziesiąt sześć) akcji o numerach 
od 148.301 do 148.366, 
a.iii. podseria E3 obejmuje 58 (słownie: pięćdziesiąt osiem) akcji o numerach 
od 
148.367 do 148.424, iv. podseria E4 obejmuje 39 (słownie: trzydzieści  
dziewięć) akcji o numerach od 148.425 do 148.463, 
a.v. podseria E5 obejmuje 820 (słownie: osiemset dwadzieścia) akcji  
o numerach od 148.464 do 149.283, 
a.vi. podseria E6 obejmuje 1.425 (słownie: jeden tysiąc czterysta  
dwadzieścia pięć) akcji o numerach od 149.284 do 150.708, 
a.vii. podseria E7 obejmuje 235 (słownie: dwieście trzydzieści pięć) akcji 
o numerach od 150.709 do 150.943, 
a.viii. podseria E8 obejmuje 10.822 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset  
dwadzieścia dwie) akcje o numerach od 150.944 do 161.765, 
a.ix. podseria E9 obejmuje 187 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem) akcji 
o numerach od 161.766 do 161.952, 

f. 2.765 (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć)  
akcji serii F, dzielących się na następujące podserie: 

a.i. podseria F1 obejmuje 276 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji 
o numerach od 161.953 do 162.228, 
a.ii. podseria F2 obejmuje 175 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć) akcji  
o numerach od 162.229 do 162.403, 
a.iii. podseria F3 obejmuje 995 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) 
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akcji o numerach od 162.404 do 163.398, 
a.iv. podseria F4 obejmuje 143 (słownie: sto czterdzieści trzy) akcje  
o numerach od 163.399 do 163.541, 
a.v. podseria F5 obejmuje 205 (słownie: dwieście pięć) akcji o numerach od 
163.542 do 163.746, vi. podseria F6 obejmuje 433 (słownie: czterysta  
trzydzieści trzy) akcje o numerach od 163.747 do 164.179, 
a.i.vii. podseria F7 obejmuje 433 (słownie: czterysta trzydzieści trzy) akcje 
o numerach od 164.180 do 164.612, 
a.i.viii. podseria F8 obejmuje 105 (słownie: sto pięć) akcji o numerach od 
164.613 do 164.717, 

g. 20.001 (słownie: dwadzieścia tysięcy jeden)  
akcji serii GI, dzielących się na następujące podserie: 

a.i.1.i. podseria GI1 obejmuje 3.478 (słownie: trzy tysiące czterysta  
siedemdziesiąt osiem) akcji o numerach od 164.718 do 168.195, 
a.i.1.ii. podseria GI2 obejmuje 7.364 (słownie: siedem tysięcy trzysta  
sześćdziesiąt cztery) akcje o numerach od 168.196 do 175.559, 
a.i.1.iii. podseria GI3 obejmuje 2.492 (słownie: dwa tysiące czterysta  
dziewięćdziesiąt dwie) akcje o numerach od 175.560 do 178.051, 
a.i.1.iv. podseria GI4 obejmuje 1 (słownie: jedną) akcję o numerze 178.052 
a.i.1.v. podseria GI5 obejmuje 4.872 (słownie: cztery tysiące osiemset  
siedemdziesiąt dwie) akcje o numerach od 178.053 do 182.924 
a.i.1.vi. podseria GI6 obejmuje 897 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt  
siedem) akcji o numerach od 182.925 do 183.821 
a.i.1.vii. podseria GI7 obejmuje 897 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt  
siedem) akcji o numerach od 183.822 do 184.718. 

h. 10.086 (słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt sześć)  
akcji serii GII, dzielących się na następujące podserie: 
i. podseria GII1 obejmuje 3.362 (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) 
akcje o numerach od 184.719 do 188.080, 

a.i.1.ii. podseria GII2 obejmuje 3.362 (słownie: trzy tysiące trzysta  
sześćdziesiąt dwie) akcje o numerach od 188.081 do 191.442, 
a.i.1.iii. podseria GII3 obejmuje 3.362 (słownie: trzy tysiące trzysta  
sześćdziesiąt dwie) akcje o numerach od 191.443 do 194.804. 
i. 6.930 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji serii GIII,  
dzielących się na następujące podserie: 
a.i.i. podseria GIII1 obejmuje 1.170 (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt) 
akcji o numerach od 194.805 do 195.974, 
a.i.ii. podseria GIII2 obejmuje 109 (słownie: sto dziewięć) akcji o numerach 
od 
195.975 do 196.083, iii. podseria GIII3 obejmuje 95 (słownie:  
dziewięćdziesiąt pięć) akcji o numerach od 196.084 do 196.178, 
a.i.iv. podseria GIII4 obejmuje 2.477 (słownie: dwa tysiące czterysta  
siedemdziesiąt siedem) akcji o numerach od 196.179 do 198.655 
a.i.v. podseria GIII5 obejmuje 2.477 (słownie: dwa tysiące czterysta  
siedemdziesiąt siedem) akcji o numerach od 198.656 do 201.132 
a.i.vi. podseria GIII6 obejmuje 602 (słownie: sześćset dwie) akcje  
o numerach od 201.133 do 201.734. 
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j. 209.968 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) 
akcji serii H o numerach od 201.735 do 411.702, 
k. 699.805 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć) 
akcji serii I o numerach od 411.703 do 1.111.507, 
l. 40.060 (słownie: czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt)  
akcji serii J o numerach od 1.111.508 do 1.151.567, 
m. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy)  
akcji serii K o numerach od 1.151.568 do 1.451.567. 
n.    1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy)  
akcji serii L o numerach od 0000001 do 1.500.000.
  
 
§6 

Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji akcji na mocy 
uchwały Walnego Zgromadzenia, które określi sumę o jaką kapitał może być 
podwyższony, cenę emisyjną nowych akcji bądź upoważni Zarząd lub Radę  
Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisji, daty od której akcje mogą  
uczestniczyć w dywidendzie. 
 
§7 

1. Akcje mogą być umarzane. Warunki i sposób umorzenia akcji określa Walne 
Zgromadzenie. 

2. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem 
pierwszeństwa. 

3. Spółka ma prawo emitować akcje w odcinkach zbiorowych. 

I I I .  KAPITAŁ I  FUNDUSZE 

 §8

Spółka tworzy następujące kapitały własne: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) inne kapitały przewidziane przez prawo. 



IV. WŁADZE SPÓŁKI  

§9 

Władzami Spółki są: 

a) Zarząd, 
b) Rada Nadzorcza, 
c) Walne Zgromadzenie.

V. Z ARZ ĄD 

§10 

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą 
albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb  działania Zarządu. Regulamin 
uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 

3. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób. 
4. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. 
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 
6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka 

Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa  
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

7. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego  
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny 
rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

§11

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu 
Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie. 

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu 
Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo  
jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.



RADA NADZORCZ A 

§12 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) Członków. Walne 
Zgromadzenie winno przed przystąpieniem do wyborów podjąć uchwałę, 
ustalającą liczbę członków Rady Nadzorczej. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat 

Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady  
Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 
członków Rady Nadzorczej. 

4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia  
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za  
ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

5. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej  
liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie  
pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność 
do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do  
kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba  
członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie 
z § 12 ust. 1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, 
uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.

 
§13 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego 
i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. Wyboru dokonuje 
się bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu Rady. 

2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę 
i sekretarza z tych funkcji. 

  

§14 

Rada Nadzorcza może podejmować wiążące uchwały jeżeli zaproszenie na  
posiedzenie Rady zostało rozesłane do wszystkich jej członków oraz jeżeli  
w posiedzenie uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. 
W przypadku równej liczby głosów oddanych, głos Przewodniczącego Rady  
będzie decydujący. Uchwały rady zapadają bezwzględną większością głosów. 
 
§15 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub z jego  
upoważnienia zastępca, z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Rady 
Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki, na dzień roboczy  



przypadający nie później niż 14 dni po wyborze Rady Nadzorczej.  
Przewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy obradom, a w razie jego  
nieobecności jego zastępca. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. 
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić 

na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu lub jego zastępcy, w tym  
przypadku zwołanie posiedzenia Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 
21 dni od zgłoszenia zawierającego uzasadnienie. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez przesłanie  
zawiadomień, wysłanych co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem,  
a w przypadkach nagłych, wysłanych co najmniej z dwudniowym  
wyprzedzeniem. Zawiadomienie winno zawierać m.in.: porządek  
posiedzenia, ze wskazaniem spraw jakie mają zostać rozpatrzone. Sprawy 
nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone w jego trakcie 
wtedy, jeśli obecni będą wszyscy członkowie Rady i wyrażą oni na to swoją 
zgodę. 

5. 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. 

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady  
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i w ust. 6 powyżej, nie 
dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy,  
powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach 
tych osób. 

8. Na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej ma  
obowiązek uczestniczyć Zarząd Spółki. 

 
§16

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz  
przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady  
Nadzorczej należy: 

a) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej 
działalności, 
b) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, 
c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu  
pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. 
z okresem spłaty dłuższym niż 12 miesięcy, o wartości przekraczającej  
w ciągu roku kwotę w złotych stanowiącą równowartość 500.000 USD 
(pięćset tysięcy dolarów amerykańskich) wg kursu średniego NBP  
ogłaszanego w pierwszym dniu roboczym danego roku, 
d) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku  
o wartości przekraczającej kwotę 500.000 USD (pięćset tysięcy dolarów 
amerykańskich) wg kursu średniego NBP ogłaszanego w pierwszym dniu  



roboczym danego roku, jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji 
w okresie 12 miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu,  
przewłaszczenie na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do 
podobnego obciążenia. 
e) wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów 
gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki 
w innych podmiotach, 
f) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, z wyłączeniem sprzedaży 
produktów własnych i towarów handlowych, których wartość przekracza 
10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w okresie  
12 miesięcy,  
g) zatwierdzanie rocznych programów działania Spółki, w tym planów  
finansowych i planów wydatków inwestycyjnych. 
h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 
finansowego Spółki, 
i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania  
wieczystego lub udziału w nieruchomości.

WALNE ZGROMADZENIE 

§17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub 

przez pełnomocników. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub 

na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusze przedstawiający co 
najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
tego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie 
elektronicznej.  

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. Od momentu, w którym Spółka stanie się spółką 
publiczną, żądanie winno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni 
przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia na piśmie lub w formie  
elektronicznej. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.  

5. Od momentu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, Akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed  
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą  
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw  
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,  
które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie  
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.  

6. Akcjonariusze posiadający połowę kapitału zakładowego mają prawo do  



samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia. Wykonanie tego prawa  
następuje przez zawiadomienie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego  
Zgromadzenia. Zawiadomienie takie obliguje Zarząd do podjęcia  
czynności wymaganych prawem w celu odbycia Walnego Zgromadzenia, 
w tym do ogłoszenia o zwołaniu w sposób przewidziany przepisami Kodeksu 
spółek handlowych. 

7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 
a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w przepisanym terminie, 
b) w odniesieniu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – jeżeli  
zwołanie go uzna za wskazane. 

8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 
 
§18 

1. Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych  
w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Statucie wymagają  
następujące sprawy: 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków 
i strat za rok ubiegły i kwitowania władz Spółki z wykonania przez nie  
obowiązków, 
b) rozporządzanie zyskiem do podziału, dzielenie między akcjonariuszy  
oraz podział zysku lub pokrycie strat, 
c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody  
wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawozdaniu zarządu albo  
nadzoru, 
d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim  
prawa użytkowania, 
e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 
f) wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, 
g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, 
h) jakakolwiek zmiana Statutu, 
i) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz powołanie jej likwidatorów, 
j) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału  
w nieruchomości, nie wymaga odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, 
jeżeli uchwałę w tym przedmiocie podejmie Rada Nadzorcza Spółki. 

 
§19 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego 
zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z Członków Rady. Następnie 
spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera 
się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, 
z wyjątkiem tych uchwał, dla których Statut albo Kodeks spółek handlowych 
wymagają innej większości.



RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§20 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§21

Rozwiązanie Spółki powodują: 

1. uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu 
siedziby Spółki za granicę, 

2. ogłoszenie upadłości Spółki, 
3. inne przyczyny przewidziane przepisami prawa.  

§22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie  
odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 


