TEKST JEDNOLITY STATUTU DEKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ
PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ Z DNIA 15 LIPCA 2021 ROKU
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Firma Spółki brzmi: Dekpol Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Dekpol
S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
Siedzibą Spółki jest Pinczyn.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 2.
§ 3.
§ 4.
Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.
II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
§ 5.
Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
1) PKD-24.10.Z – Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
2) PKD-25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
3) PKD-28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
4) PKD-30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
5) PKD-41.1 - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
6) PKD-41.2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych,
7) PKD-42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,
8) PKD-42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych,
9) PKD-42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
10) PKD-43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
11) PKD-43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych
instalacji budowlanych,
12) PKD-43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
13) PKD-43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
14) PKD-77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
15) PKD-47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi,
16) PKD-46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
17) PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
18) PKD-55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
19) PKD-56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
20) PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
21) PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
22) PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
23) PKD-68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

24) PKD-77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli.
25) PKD -47.30.Z -Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
26) PKD – 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
27) PKD – 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i
wydobywanie,
28) PKD – 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
29) PKD – 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb
budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
30) PKD – 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
31) PKD – 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
32) PKD – 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,
33) PKD – 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
34) PKD – 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami,
35) PKD – 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
36) PKD – 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
37) PKD-61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
38) PKD-61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej,
39) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
40) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
41) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
42) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność,
43) PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
44) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,
45) PKD–70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem
holdingów finansowych,
46) PKD–70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania.
47) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
48) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
49) PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
50) PKD-82.11 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
51) PKD-95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
52) PKD-95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
53) PKD-95.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
§ 6.
Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego
zezwolenia, spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej
działalności.
§ 7.
Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz
inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach oraz innych organizacjach gospodarczych i
społecznych na terenie kraju jak i za granicą.
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III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI
§ 8.
1. Kapitał zakładowy wynosi 8.362.549,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące
pięćset czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na:
a) 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda,
b) 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda.
2. Akcje serii A i serii B dają równe prawo do dywidendy.
3. Akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi, przy czym akcje serii A zostały objęte
i pokryte w procesie przekształcenia spółki pod firmą: Dekpol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271884.
4. Akcje Spółki są akcjami wyłącznie na okaziciela. Zamiana akcji na akcje imienne jest
niedopuszczalna.
1.
2.

§ 9.
Na pokrycie straty w Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewane jest co
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3
wysokości kapitału zakładowego.
W Spółce można tworzyć również kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub
wydatków. Dany kapitał rezerwowy tworzy i określa jego cel uchwałą Walne Zgromadzenie.

§ 10.
Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania środkami
funduszów celowych określać będą regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
§ 11.
1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub
podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z
prawem pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowej emisji, a także warranty subskrypcyjne.
§ 12.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą Akcjonariusza w drodze
nabycia jej przez Spółkę, poprzez obniżenie kapitału zakładowego (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga zgody Akcjonariusza i uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała
powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
przysługującego Akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez
wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
IV. ORGANY SPÓŁKI
Organami Spółki są:
a. Zarząd,
b. Rada Nadzorcza,
c. Walne Zgromadzenie.

§ 13.

Zarząd
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1.
2.
3.
4.

§ 14.
Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając jednemu z członków
funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzać funkcje wiceprezesów Zarządu
innym członkom.
Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu następuje w formie oświadczenia złożonego na
piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 15.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz wykonywać swoje
obowiązki ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności,
przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki.
3. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub
postanowieniami Statutu na rzecz Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do
kompetencji Zarządu
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego względnie udziału w nieruchomości
lub udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, nie wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego względnie udziału w
nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu za cenę wyższą niż
25.000.000 zł wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
5. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób
wykonywania czynności.
§ 16.
1. W przypadku gdy Zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej
reprezentacji Spółki. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu
Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających
zakresu zwykłych czynności spółki.
3. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu
niezbędne jest zawiadomienie wszystkich członków Zarządu, a także aby w posiedzeniu
Zarządu uczestniczyła większość członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
§ 17.
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada
Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania
takich czynności prawnych. Spółkę może reprezentować również pełnomocnik powołany uchwałą
Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza
§ 18.
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, a w razie uzyskania przez Spółkę
statusu spółki publicznej z pięciu do siedmiu członków, z zastrzeżeniem ust. 4.
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2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie powierza jednemu z członków funkcję Przewodniczącego, a innemu
członkowi funkcję Wiceprzewodniczącego.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
4. Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej następuje w formie oświadczenia
złożonego na piśmie Zarządowi Spółki, przy jednoczesnym powiadomieniu Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
5. W razie uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej przynajmniej dwóch członków Rady
Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia poniższe warunki
łącznie:
1) w okresie ostatnich 5 lat nie piastowała stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki
stowarzyszonej,
2) w okresie ostatnich 3 lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej,
3) nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od
Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
4) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (y)
posiadającego (ych) pakiet kontrolny akcji,
5) nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków
handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze
wspólnika, akcjonariusza, członka organu,
6) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego
lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
7) nie posiada powiązań z członkami Zarządu lub innymi członkami Rady Nadzorczej,
8) nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do
wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Ewentualne niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez członków Rady
Nadzorczej nie ma wpływu na ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą
Spółki, w tym w szczególności podjętych uchwał.
§19.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczącego, na wniosek Zarządu lub każdego członka Rady
Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni licząc od otrzymania tego wniosku. Wnioskodawca
podaje proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady
Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je
zwołać samodzielnie.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej oraz posiedzenia nowej kadencji zwołuje Zarząd
Spółki.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, a nadto mogą się
odbywać w Starogardzie Gdańskim, Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w Warszawie. Za zgodą
wszystkich członków Rady Nadzorczej posiedzenie może odbyć się również w innym miejscu.
§20.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni na co najmniej 7 dni, a w wypadkach
niecierpiących zwłoki na co najmniej 2 dni, przed terminem posiedzenia.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
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3. 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
§21
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
1. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły
rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej
oceny;
2. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich
czynności;
3. uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu;
4. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu;
5. wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę
udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek
lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub
zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3;
6. wyrażanie zgody na zawieranie umów pożyczek i kredytów, emisję obligacji (z
zastrzeżeniem §25 pkt 10), udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki,
przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze
osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi
jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 50.000.000 (słownie:
pięćdziesiąt milionów) złotych;
7. wyrażanie zgody na dokonywanie czynności nieodpłatnych, o jednorazowej wartości
świadczenia powyżej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych;
8. zatwierdzenie budżetów i planów finansowych Spółki oraz wszelkich zmian do tych
dokumentów;
9. opiniowanie okresowych sprawozdań Zarządu;
10. wyrażanie zgody na operacje na instrumentach pochodnych;
11. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i
skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem
oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
12. wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki;
13. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi
lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;
14. wyrażanie zgody w sprawach wykonywania przez Zarząd Spółki prawa głosu w jej spółkach
zależnych w sprawach wymienionych w pkt 5, 6, 7, 10, 13 oraz w § 15 ust. 4 i § 25 pkt 7;
15. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutu.
3. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej obejmowanie przez Spółkę lub jej spółki zależne
udziałów albo akcji spółek, jak również przystępowanie do spółek osobowych, zawiązywanych
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w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich przez Spółkę lub jej spółki zależne, bez udziału
osób trzecich.
§ 22.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy i
przedstawia je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, celem przyjęcia.
3. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego
Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z
udziałem w jej pracach.
4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Walne
Zgromadzenie.
5. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji w rozumieniu art. 380 Kodeksu spółek
handlowych. Zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi udziela Walne
Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie
§ 23.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, o ile Zarząd nie zwoła
go w terminie określonym w ust. 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza gdy uzna to za
wskazane oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od
dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie
zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego
tego Zgromadzenia.
5. Podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie ustala jego porządek obrad. Akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed
wyznaczonym terminem Zgromadzenia, a w razie uzyskania przez Spółkę statusu spółki
publicznej w terminie dwudziestu jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone w postaci elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a nadto mogą się odbywać w
Starogardzie Gdańskim, Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w Warszawie.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, 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.
§ 24.
1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną
większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że przepisy
Kodeksu spółek handlowych lub inne obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
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2. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody
wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.
§ 25.
Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokrycia straty;
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty
dywidendy;
5) zmiana Statutu;
6) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu
Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
9) rozwiązanie, likwidacja i łączenie, podział lub przekształcanie Spółki;
10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
11) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub
Statutu.
V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
§ 26.
Rozwiązanie Spółki powodują:
a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki
za granicę;
b. ogłoszenie upadłości Spółki;
c. inne przyczyny przewidziane prawem.
§ 27.
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
§ 28.
1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi
inaczej.
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 29.
Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i
wezwaniu wierzycieli.
VI. INNE POSTANOWIENIA
§ 30.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§ 31.
Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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§ 32.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.
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