X. Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich
praw uczestnictwa w organach Jedynego Wspólnika Spółki, o ile takie istnieją (artykuł 5163
punkt 10 KSH oraz artykuł 1021-1(4)(3°) Ustawy z 1915 r.)

Takie procedury nie zostały wprowadzone z następujących powodów:


Spółka nie zatrudnia żadnych pracowników i nie będzie zatrudniać pracowników w Dniu
Połączenia;



pracownicy Idea Money ani ich organy przedstawicielskie ani ich przedstawiciele nie mają
prawa wybierania ani desygnowania członków organów zarządzających ani nadzorczych
żadnej ze Spółek, ani też prawa rekomendowania członków organów zarządzających lub
nadzorczych żadnej ze Spółek lub sprzeciwiania się temu. W żadnej ze Spółek nie istnieją
zatem systemy partycypacji w rozumieniu art. 2 lit. k) Dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8
października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa
pracowników, do którego odnosi się art. 133 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa
spółek oraz artykuł 1021-1(4)(3°) Ustawy z 1915 r., jak również art. 1 ust. 2 polskiej ustawy z
dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku
transgranicznego połączenia się spółek, a więc procedury udziału pracowników nie mają
zastosowania do Połączenia.

XI. Prawdopodobny wpływ Połączenia na stan zatrudnienia w Jedynym Wspólniku Spółki
(artykuł 5163 punkt 11 KSH oraz artykuł 1021-1(4)(2°) Ustawy z 1915 r.)
W związku z faktem, że Spółka nie posiada żadnych pracowników, Połączenie nie będzie miało
żadnego wpływu na stan zatrudnienia u Jedynego Wspólnika Spółki.
XII. Dzień, od którego czynności Spółek będą uważane dla celów rachunkowości za czynności
dokonywane na rachunek Jedynego Wspólnika Spółki (artykuł 516 3 punkt 12 KSH oraz
artykuły 1021-1(2)(5°) w zw. z 1023-1 Ustawy z 1915 r.)

Czynności Spółek będą traktowane dla celów rachunkowości jako czynności na rachunek Jedynego
Wspólnika Spółki od Dnia Połączenia.
XIII. Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na Spółkę Przejmującą
na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację planu na stronie internetowej
Spółki Przejmującej (artykuł 5163 punkt 13 KSH oraz artykuł 1021-1(4)(d) Ustawy z 1915 r.)

Wycena aktywów i pasywów Idea Investment została dokonana według wartości księgowej aktywów
netto. Na dzień 30 września 2018 r. wartość księgowa aktywów netto Idea Investment wynosiła
839.820.952,00 PLN.
XIV. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek uczestniczących w Połączeniu, który
wykorzystany został dla uzgodnienia Planu Połączenia (artykuł 5163 punkt 14 KSH oraz artykuł
1021-1(4)(5°) Ustawy z 1915 r.)

Bilans Idea Investment użyty do uzgodnienia warunków Połączenia został sporządzony na 30
września 2018 r. i stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia. Księgi rachunkowe Idea Money
zostaną zamknięte z końcem bieżącego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2018 r.
XV. Projekt Statutu Jedynego Wspólnika Spółki (artykuł 5163 punkt 15 KSH oraz artykuł 10211(4)(1°) Ustawy z 1915 r.)

Projekt Statutu Jedynego Wspólnika Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały o
Połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Money Załącznik nr 1 do Planu
Połączenia.
XVI. Rejestry handlowy i spółek, w których złożono dokumenty Idea Money oraz roczne
sprawozdania finansowe (artykuły 1021-2(2)(2°) Ustawy z 1915 r.)
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Załącznik nr 1
Statut Idea Money
STATUT IDEA MONEY S.A.
z siedzibą w Warszawie

ROZDZIAŁ I
FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA
§1
Firma Spółki brzmi: Idea Money Spółka Akcyjna.
Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: Idea Money S.A, oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.
1.
2.

§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§4
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
a) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
(PKD 41.20.Z);
c) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
d) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);
e) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
f) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21 .Z);
g) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
h) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
i) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11 .Z);
j) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD. 45.19.Z);
k) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
45.20.Z);
l) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 45.32.Z);
m) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż
hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.4);
n) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 .Z);
o) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
p) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
q) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(PKD 63.11.Z);
r) Działalność portali internetowych (PKD
63.12.Z);
s) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 63.99.Z);
t) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
u) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
v) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
w) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD
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64.92.Z);
x) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
y) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
z) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);
aa) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
bb) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
cc) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31 .Z);
dd) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
ee) Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
ff) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
(PKD 70.10.Z);
gg) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
hh) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z);
ii) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B);
jj) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
(PKD 73.12.C);
kk) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D);
ll) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
mm)
Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
nn) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 74.90.Z);
oo) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
pp) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
qq) Działalność centrów telefonicznych (cali center) (PKD 82.20.Z);
rr) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
ss) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.
§5
Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej
granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać
i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach
wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
1.

ROZDZIAŁ III
KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI
§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.783.162,00 PLN (słownie: dziesięć milionów siedemset

osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa 00/100 złotych) i dzieli się na 10.783.162
(słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa) akcji
imiennych o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden) złotych każda akcja, w tym:
- 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A 1 o numerach od 00000001 do
00.500.000 włącznie;
- 335.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A 2 o numerach od 00.500.001
do 00.835.000 włącznie;
- 3.850.000 (słownie: trzy osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od
00.835.001 do 04.685.000 włącznie;
- 3.015.001 (słownie: trzy miliony piętnaście tysięcy jeden) akcji imiennych serii C 1, o numerach
od 04.685.001 do 07.700.001 włącznie;
- 3.083.161 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji
8

imiennych serii D, o numerach od 07.700.002 do 10.783.162 włącznie.
2. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Akcje Spółki mogą być imienne albo na okaziciela.

§7
Założycielem Spółki jest MERITUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w
Warszawie.
1.

2.

§8
Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji
nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za
gotówkę lub wkłady niepieniężne.
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy
własnych
Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

§9
Własne środki finansowe Spółki składają się z:
a) kapitału zakładowego,
b) kapitału zapasowego,
c) kapitału/ów rezerwowego/ych,
d) funduszu/szy specjalnego/ych.
2. Kapitał/ły rezerwowy/we oraz fundusz/sze specjalny/ne jest/są tworzony/e i znoszony/e uchwałą
Walnego Zgromadzenia. Zasady zasilania i przeznaczania zgromadzonych na nim/nich środków
pieniężnych zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
1.

§ 10
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
1.
2.
3.
4.
5.

§ 11
Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w niniejszym Statucie.
Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.
Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
Wobec spółki za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej.
Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa akcje mogą być umarzane.
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 12
Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
Wysokość dywidendy jaka przypada na akcje określa corocznie Walne Zgromadzenie.
Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego
może nastąpić w naturze. Na dywidendę oraz zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego w naturze mogą być przeznaczone obligacje oraz udziały i akcje jakie
Spółka posiada w innych spółkach.
4. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
na koniec roku obrotowego.
5. Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do zaliczki).
Dzień ustalenia prawa do zaliczki może być wyznaczony na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały
o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy albo w okresie kolejnych trzech
miesięcy, licząc od tego dnia. Zarząd określi również termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
Upoważnia się Zarząd do ustalenia innych parametrów niezbędnych do wypłaty akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
6. Zarząd może w zakresie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy działać z własnej
inicjatywy, jak i na wniosek akcjonariusza lub Rady Nadzorczej.
1.
2.
3.
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ROZDZIAŁ V
ORGANY SPÓŁKI
§ 13
Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
§ 14
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i
pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub
postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do
kompetencji Zarządu.
§ 15
1. Zarząd jest zobowiązany działać zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą regulaminem

Zarządu określającym jego organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości decyduje głos

Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni

o posiedzeniu Zarządu.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwały w tym
trybie Prezes Zarządu lub inny upoważniony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu sporządza
pisemną informację o podjętych uchwałach i przekazuje ją niezwłocznie do wiadomości wszystkich
Członków Zarządu.
§ 16
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1. W przypadku jednoosobowego Zarządu - Członek Zarządu jednoosobowo,
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego:
a)
dwóch Członków Zarządu - łącznie lub,
b)
Członek Zarządu i Prokurent – łącznie.
1.
2.
3.

4.
5.

§ 17
Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków. Liczbę Członków Zarządu określa
Rada Nadzorcza.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może spośród
Członków Zarządu wyznaczyć Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Wspólne kadencje Członków
Zarządu, będą się kończyć z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za trzeci rok wspólnej kadencji. Obecna wspólna kadencja Członków
Zarządu rozpoczęła swój bieg z rozpoczęciem roku obrotowego 2016.
Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.
W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie kadencji, Rada Nadzorcza dokonuje
wyboru uzupełniającego, chyba że Rada Nadzorcza uzna inaczej.
RADA NADZORCZA

§ 18
Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat.
2. Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w ust. 1, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej,
przy czym liczba ta, w granicach określonych w ust. 1, może być zmieniana w trakcie kadencji
przez Walne Zgromadzenie lub ulegać zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem mandatu Członka
1.
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3.

1.
2.

1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.

Rady Nadzorczej.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Wspólne kadencje Rady
Nadzorczej, będą się kończyć z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za trzeci rok wspólnej kadencji. Obecna wspólna kadencja Rady
Nadzorczej rozpoczęła swój bieg z rozpoczęciem roku obrotowego 2016.
4. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Walne
Zgromadzenie nie dokonuje wyboru uzupełniającego, chyba że dokonanie wyboru
uzupełniającego jest konieczne, gdy w związku z wygaśnięciem mandatu przynajmniej jednego
Członka Rady Nadzorczej liczba Członków Rady Nadzorczej zmniejszyłaby się poniżej 3 (trzech),
albo Walne Zgromadzenie uzna inaczej.
§ 19
Rada Nadzorcza jest zobowiązana działać zgodnie z uchwalonym przez Walne Zgromadzenie
regulaminem Rady Nadzorczej określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności.
W okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec
Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez
Radę jej Członek.
§ 20
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co
najmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
4. W razie delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może
sprawować swoich czynności, następuje zawieszenie działalności takiego Członka w Radzie
Nadzorczej, ale mandat takiego Członka Rady Nadzorczej nie wygasa.
§ 21
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje jeden z Członków Rady
Nadzorczej wyznaczony przez Walne Zgromadzenie, które dokonało takich wyborów, a w
przypadku braku takiej uchwały obowiązek spoczywa na Zarządzie. Pierwsze posiedzenie Rady
Nadzorczej w nowej kadencji powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od zakończenia
Walnego Zgromadzenia, na którym powołano Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać co najmniej jeden raz w każdym kwartale
kalendarzowym.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie
jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej
Członek.
W przypadku gdy Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zażądają zwołania Rady Nadzorczej
przedstawiając Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej odpowiedni
pisemny wniosek zawierający proponowany porządek obrad, wówczas posiedzenie Rady
Nadzorczej powinno być zwołane w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku
oraz powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Jeżeli
Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła takiego posiedzenia wnioskodawca może je zwołać
samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
§ 22
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów
decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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. -Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwały w tym
trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek sporządza pisemną informację o
podjętych uchwałach i przekazuje ją niezwłocznie do wiadomości wszystkich Członków Rady
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Nadzorczej i Zarządu.
§ 23
Do uprawnień Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych i Statucie, należy:
a) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki;
b) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
d) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;
f) udzielanie zgody na powołanie prokurenta;
g) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce;
h) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
i) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów
lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z
podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których łączna wartość
przekracza 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
j) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki;
k) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimkolwiek składnikami
majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej
działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych
budżetem, których wartość przekracza 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
l) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem;
m) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;
n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu
Zgromadzeniu;
o) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli
zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności
mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość
przekracza 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
p) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie jakiejkolwiek Spółki lub przystąpienie
do wspólnego przedsięwzięcia;
q) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia
takich limitów;
r) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub
innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;
s) zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o jakimkolwiek charakterze, których
wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
t) ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku gdy wartość takich
obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
u) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość
przekracza 5.000.000zł (pięć milionów złotych);
v) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa na dobrach
niematerialnych, w szczególności własności intelektualnych;
w) udzielanie zgody na wprowadzenie i zmianę regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń lub
innych regulaminów dotyczących ogólnych warunków zatrudnienia w Spółce;
x) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy;
y) opiniowanie wniosku o zatrudnienie osób, których zasadnicze wynagrodzenie (bez premii, prowizji
itp.) wynosić będzie kwotę wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
z) powoływanie, w razie potrzeby, spośród swoich członków stałych bądź doraźnych zespołów lub
komitetów do wykonywania określonych zadań działających jako kolegialne organy doradcze i
opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w tym uchwalanie w regulaminach takich zespołów lub
komitetów, przedmiotu i trybu ich działania.
WALNE ZGROMADZENIE
1.
2.

§ 24
Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie lub we Wrocławiu.
Szczegółowe zasady organizowania i odbywania Walnego Zgromadzenia mogą być określone - w
regulaminie Walnego Zgromadzenia uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
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§ 25
Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie Rady
Nadzorczej w formie uchwały albo na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, które powinno
być zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania Zarządowi i
powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) tygodni od daty jego zgłoszenia. W żądaniu zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) kapitału
zakładowego Spółki mogą również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołania żądają.
§ 26
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
czyni to inny członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności
tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to
inny Członek Zarządu obecny na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki wyznaczył inną
osobę.
2. Walne Zgromadzenie, w razie nieobecności żadnej z osób, o których mowa w ust. 1, otwiera
akcjonariusz (lub pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu), który
spośród akcjonariuszy (pełnomocników) obecnych w chwili otwierania Walnego Zgromadzenia
dysponuje największą liczbą akcji wykazaną na liście obecności na Walnym Zgromadzeniu.
1.

1.

2.

§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w
sprawach:
a) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy
za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);
b) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki;
c) przekształcenia Spółki;
d) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady
Nadzorczej powołanych przez Założyciela;
e) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
f) uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej;
g) wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
h) tworzenia lub likwidacji kapitału/ów rezerwowego/ych oraz funduszu/szy specjalnego/ych
Spółki.
Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie
wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
ROZDZIAŁ VI
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 28

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
1.
2.

§ 29
Rachunkowość Spółki prowadzona będzie według polskich standardów rachunkowości.
Rachunkowość Spółki może również dodatkowo być prowadzona według Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości lub US GAAP.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą
Spółki z dodatkiem „w likwidacji". Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne
Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z
uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych.
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§ 31
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek
handlowych.
§ 32
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.
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