
Załącznik nr 3 do protokołu z głosowania  

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez 

członków Rady Nadzorczej  

Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2021 roku 

 

TEKST JEDNOLITY 

STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 

BRAND 24 S.A. 

Z DNIA 29.11.2021 R. 

 

§ 1. 

Spółka działa pod firmą: Brand 24 Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Brand 24 S.A. 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. 

§ 3. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD-58.12), 

2) wydawanie gazet (PKD-58.13), 

3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD-58.14), 

4) pozostała działalność wydawnicza (PKD-58.19), 

5) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD-58.29), 

6) działalność związana z oprogramowaniem (PKD-62.01), 

7) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD-62.02), 

8) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD62.03), 

9) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(PKD-62.09), 

10) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD-63.11),  

11) działalność portali internetowych (PKD-63.12), 

12) działalność agencji informacyjnych (PKD-63.91), 

13) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD-63.99), 

14) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD-70.21), 



15) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania 

(PKD-70.22), 

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

technicznych (PKD-72.19), 

17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(PKD-72.20), 

18) działalność agencji reklamowych (PKD-73.11), 

19) działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD-73.12), 

20) badanie rynku i opinii publicznej (PKD-73.20), 

21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD-74.90). 

§ 4. 

1. Kapitał zakładowy wynosi 215.784,30 zł /dwieście piętnaście tysięcy siedemset 

osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy/ i dzieli się na: 

1. 1.000.000 /jeden milion/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 

zł /dziesięć groszy/ każda; 

2. 538.400 /pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta/ akcji zwykłych na okaziciela serii 

B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; 

3. 15.384 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery/ akcje zwykłe na okaziciela serii 

C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; 

4. 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych 

na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; wszystkie 

71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji serii D 

zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne; 

5. 13.267 /trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/ akcji zwykłych na okaziciela 

serii E o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; 

6. 86.000 /osiemdziesiąt sześć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 

nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; 

7. 172.482 /sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na 

okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. 

8. 110.000 /sto dziesięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 

0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

9. 130.000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

10. 20.541 /dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści jeden / akcji zwykłych na okaziciela 

serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda 



2. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 

października 2016 roku numer 5/16 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru akcji serii G oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został 

warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 17.248,20 zł (siedemnaście tysięcy dwieście 

czterdzieści osiem złotych i 20/100) w drodze emisji nie więcej niż 172.482 (stu 

siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych imiennych 

serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie 

większej niż 17.248,20 zł (siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i 20/100). 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania 

praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 

000.001 do numeru 172.482, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2016 roku numer 4/16 w sprawie emisji 

warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku 

z Programem Motywacyjnym dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i 

współpracowników Spółki. 

21.     Na podstawie Uchwały 7/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 

października 2017 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmian Statutu Spółki 

zmienionej następnie uchwałą nr 20/06/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

25.06.2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 7/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 października 2017 roku w sprawie 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych 

na okaziciela serii H oraz w sprawie zmian Statutu Spółki,  

           - kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.214,30 

zł /dziesięć tysięcy dwieście czternaście złotych 30/100/ w drodze emisji nie więcej niż 102.143 

/sto dwa tysiące sto czterdzieści trzy/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 

0,10 zł /dziesięć groszy/ każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.214,30 zł 

/dziesięć tysięcy dwieście czternaście złotych 30/100/. Warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez 

posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B od numeru 000.001 do numeru 

102.143 emitowanych na podstawie uchwały nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 r., w sprawie emisji warrantów 

subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w związku z Programem 

Motywacyjnym kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, zmienionej następnie 

uchwałą nr 12/12/2018    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.12.2018 

roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 



Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 października 2017 roku w sprawie emisji 

warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela 

serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym dla kluczowych 

pracowników i współpracowników Spółki oraz uchwałą nr 19/06/21 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 6/17 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z 

dnia 18 października 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii 

B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z 

Programem Motywacyjnym dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. 

22.       Na podstawie Uchwały nr 05/11/21  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 29.11.2021 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, zmian Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się 

o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii 

K, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.789,20 

zł /dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy/ w drodze 

emisji nie więcej niż 107.892 /sto siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa/ akcji 

zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda i łącznej 

wartości nominalnej nie większej niż 10.789,20 zł /dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt 

dziewięć złotych i dwadzieścia groszy/. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K przez posiadaczy 

warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C od numeru 000.001 do numeru 107.892, 

emitowanych na podstawie Uchwały nr 04/11/21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 29.11.2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem 

do objęcia akcji serii K oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z Programem Motywacyjnym dla Zarządu, 

kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. 

3. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, ustalonej 

przy zawiązaniu Spółki, został opłacony w ¼ (jednej czwartej) wysokości.  

4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, jest możliwa na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu, ze 

wskazaniem liczby i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie 

zamiany akcji imiennych na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 (trzydzieści) dni licząc od 

dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd 

umieszcza punkt obrad dotyczący zmiany Statutu Spółki celem dostosowania jego brzmienia 

do aktualnej liczby akcji imiennych i na okaziciela. 

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

6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub 

na okaziciela oraz przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji. 



7. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

granicach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie 

wyższej niż 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku 

podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) pod 

warunkiem rejestracji Uchwały nr 3/04/2020  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.04.2020r. w 

przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w przedmiocie zmiany statutu Spółki. 

8. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian 

za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 

9. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom 

uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 

10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania 

nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygaśnie z upływem 3 (słownie: trzech) lat od 

dnia rejestracji zmiany statutu Spółki, dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. 

11. Uchwały Zarządu dotyczące ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału 

docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady 

Nadzorczej. 

12. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich 

pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w granicach 

kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. 

13. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z 

upoważnienia. 

§ 5. 

Uchylony. 

§ 6. 

Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji wymaga zgody Zarządu 

Spółki wyrażonej w formie uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy 

wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Zarząd 

podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia pisemnego wniosku wskazującego liczbę 

akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz zastawnika lub użytkownika. 

 

§ 7. 

Założycielami Spółki (w rozumieniu art. 301 § 3 KSH) są: Michał Sadowski, Piotr Wierzejewski, 

Karol Wnukiewicz i Dawid Szymański. 



§ 8. 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd 

2. Rada Nadzorcza 

3. Walne Zgromadzenie. 

§ 9. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą 

wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. 

2. Zarząd składa się od 2 (słownie: dwóch) do 4 (słownie: czterech) członków. Członków 

Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (słownie: trzy) 

lata. 

4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

5. W sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, każdy z członków Zarządu 

może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach 

przekraczających zwykły zarząd, a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego choćby jeden 

członek Zarządu. 

6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje oraz organizuje pracę 

członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku 

równości głosów podczas głosowania na posiedzeniach Zarządu, Prezes Zarządu ma głos 

rozstrzygający. 

7. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

8. Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków 

Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.  

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

reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 10. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach 

jej działalności. 

2. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych przez  Walne 

Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Od dnia uzyskania przez 

Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 6 



(sześciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji 

trwającej 3 (trzy) lata. 

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

4. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Zasady wypłaty i 

wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy, na wniosek Zarządu albo innego członka Rady Nadzorczej. 

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych 

na posiedzeniu, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku podjęcie uchwały przez Radę 

Nadzorczą na posiedzeniu wymagać będzie dla swej ważności obecności przynajmniej 

połowy członków Rady Nadzorczej oraz uprzedniego zaproszenia wszystkich członków 

Rady Nadzorczej na posiedzenie. W razie równości głosów przeważa głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

8. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany 

przez Radę Nadzorczą. 

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach 

Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw oraz Statutu należy: 

1) ustalanie i zmiana warunków wynagradzania i innych świadczeń (w tym niepieniężnych) 

na rzecz członków Zarządu oraz prokurentów; 

2) ustalanie treści wszelkich umów z członkami Zarządu, a w szczególności umów o pracę lub 

kontraktów menadżerskich; 

3) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego 

oraz udziału w nieruchomości; 

4) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; 

5) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, planów finansowych i inwestycyjnych Spółki; 

6) z zastrzeżeniem wydatków przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki, 

wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków,  które łącznie w danym roku 

budżetowym przekraczają budżet o 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych netto; 

7) wyrażanie zgody na dokonanie jakiejkolwiek czynności przez Spółkę (w tym w 

szczególności zaciągnięcie zobowiązania), która nie była przewidziana w zatwierdzonym 

przez Radę Nadzorczą budżecie, planie finansowym lub inwestycyjnym, a której wartość (a 

w przypadku czynności ze sobą powiązanych czy to poprzez ich rodzaj, czy to poprzez ich 

przedmiot, czy to poprzez osobę kontrahenta – łączna wartość takich czynności), 

przekracza w jednym roku budżetowym kwotę 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych 

netto; 



8) wyrażanie zgody na dokonywanie jakiejkolwiek czynności przez Spółkę (w tym w 

szczególności zaciągnięcie zobowiązania) z jednym podmiotem, której wartość przekracza 

1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych netto; 

9) wyrażanie zgody na zawieranie jakichkolwiek umów, na podstawie których Spółka 

zobowiązuje się do ograniczenia zakresu swojego działania lub powstrzymania się od 

określonego działania, w szczególności umowy o zakazie konkurencji; 

10) wyrażanie zgody na dokonywanie jakichkolwiek czynności, skutkujących powstaniem lub 

zmianą zobowiązań pozabilansowych, tj. takich zobowiązań, które w momencie ich 

zaciągania nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub 

zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań warunkowych, z których przepływy 

pieniężne mogą ale nie muszą wystąpić (w szczególności opcje, i inne instrumenty 

pochodne, poręczenia, gwarancje, weksle); 

11) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji lub poręczeń wykonania zobowiązań przez 

jakiekolwiek osoby trzecie, a także na wystawianie lub zlecanie wystawienia gwarancji 

bankowej, akredytywy lub weksla lub innych podobnych instrumentów finansowych; 

12) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji, a także na zawieranie (a także każdą 

zmianę i rozwiązanie) umów kredytowych, pożyczki, leasingu lub innych umów o 

podobnym charakterze powodujących zaciąganie przez Spółkę zobowiązań polegających 

na obowiązku zwrotu kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (np. w postaci 

odsetek), przy czym w odniesieniu do umów leasingu zgoda Rady Nadzorczej wymagana 

jest w przypadku, gdy  całkowita wartość umowy leasingu przekracza 50.000 (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto; 

13) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego oraz - o ile jest 

sporządzane - także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej; 

14) powołanie i odwoływanie członków Zarządu; 

15) wyrażanie zgody na powołanie prokurentów Spółki; 

16) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub z podmiotem powiązanym (w rozumieniu 

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW) względem Spółki; powyższa zgoda nie jest 

wymagana na dokonanie transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w 

ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w 

skład grupy kapitałowej Spółki; 

17) wyrażanie zgody na znaczące zwiększenie zadłużenia Spółki, przez co rozumiane jest 

zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 10% (słownie: dziesięć 

procent) kapitałów utworzonych w Spółce lub zawarcie umowy zawierającej zapisy o 

karach umownych w wysokości przekraczającej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów 

utworzonych w Spółce, zastrzeżonych na niekorzyść Spółki; 

18) wyrażanie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach i radach nadzorczych 

spółek spoza grupy kapitałowej Spółki; 



19) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie prawa własności przemysłowej 

należącego do Spółki, w szczególności znaku towarowego, a także na dokonanie innych 

czynności powodujących, choćby czasowe, pozbawienie możliwości korzystania przez 

Spółkę z prawa własności przemysłowej; 

20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy licencji wyłącznej dotyczącej 

oprogramowania, na podstawie której Spółka, choćby czasowo, utraci możliwość 

korzystania z przedmiotu licencji. 

10. W przypadku, w którym na dany rok Rada Nadzorcza nie zatwierdzi budżetu, w zakresie 

zgód Rady Nadzorczej na sprawy wskazane w ust. 9 powyżej, odniesienia do budżetu będą 

rozumiane jako odniesienia do ostatniego budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, 

przy czym dla uniknięcia wątpliwości w takim wypadku przewidziane w ostatnim 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie poziomy, w szczególności wydatków, 

zadłużenia itp. będą traktowane jako niezależne poziomy na każdy rok w którym taki budżet 

znajdzie zastosowanie w związku z niezatwierdzeniem nowego budżetu. 

§ 11. 

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

2. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego 

wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na 

Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie 

będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego 

akcje dające największą liczbę głosów na danym Walnym Zgromadzeniu, obecnego na 

takim Walnym Zgromadzeniu. 

3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób 

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie 

spółek handlowych i niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w sprawach: 

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; 

b. podziału zysku albo pokrycia straty; 

c. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 

d. tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich 

przeznaczenia; 

e. dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 

sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 

f. powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej; 

g. powołania i odwołania likwidatorów 

5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 



6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks 

spółek handlowych lub niniejszy Statut przewidują inną większość. 

§ 12. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Kapitały własne Spółki stanowią: 

1) kapitał zakładowy; 

2) kapitał zapasowy; 

3) kapitały rezerwowe. 

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe 

zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. 

 


