
 

Uchwała nr 1 

w sprawie wyboru formy dematerializacji akcji i wyboru podmiotu 

prowadzącego rejestr  

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Relectra 

Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, dokonuje wyboru formy dematerializacji akcji poprzez zamianę 

odcinków akcji w wersji papierowej na zapis elektroniczny w systemie 

teleinformatycznym – wpis do rejestru akcjonariuszy i dokonuje wybory podmiotu 

prowadzącego rejestr jakim jest ……………………………………….. -----------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne 

głosy z 5.000 (pięciu tysięcy) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału 

zakładowego, a także że oddano 5.000 (pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym za 

uchwałą oddano 5.000 (pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko 

i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta 

jednogłośnie.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 2 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Relectra 

Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 

uchwala zmianę § 33  statutu Spółki poprzez dodanie kolejnego punktu o brzmieniu:   

„3. Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu 

prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” 

 

Uchwała nr 3  

w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 



Wobec zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: --------------------------------------  

 

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLE 

§ 1.  Stawiający oświadczają, że działają jako Założyciele, zawierają spółkę 

akcyjną, zwaną dalej Spółką.  --------------------------------------------------------------------------  

§ 2. Firma Spółki brzmi: CCR RELECTRA Organizacja Sprzętu Elektrycznego i 

Elektronicznego Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy: CCR 

RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz 

wyróżniającego ja znaku graficznego. ---------------------------------------------------------------  

§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -------------------------------------------------------------  

§ 4. Założycielami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------  

a) Spółka pod firmą: „CCR Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, ------------------------------------------------------------------------  

b) Spółka pod firmą: GLOBAL-PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ----------  

zwani w dalszej części Statuty „Założycielami”. ----------------------------------------------  

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ------------------------------------------------  

§ 6. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---  

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

§ 7.1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności: --------------------------------------------------------------------------------  

70.22. Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; ---------------------------------------  

38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych; --------------------------------------------------  

38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; -------------------------  

38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; ------------------  

38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych; ------------------------------------------------------------  

38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych; -----------------------------------  



39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami; -------------------------------------------------------------------  

46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; ---------------------------------------------------  

71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne; -----------------------------------------------  

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; ----  

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Przedmiot działalności Spółki opisany w ust. 1 może obejmować wyłącznie 

działalność związaną z organizowaniem, zarzadzaniem lub prowadzeniem 

przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem, 

odzyskiem oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego jak również edukacją ekologiczną. ---------------------------------------  

3.    Jeżeli z mocy przepisów szczegółowych podjęcie lub prowadzenie wyżej opisanej 

działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, 

wymaga zezwolenia właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej 

działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub 

koncesji. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 8.1. Kapitał zakładowy wynosi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). -----------------  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o 

numerach od 0001 do 5000 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). -----  

3. Cena emisyjna akcji imiennych serii A jest równa ich wartości nominalnej.  ------  

4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładem pieniężnym przed 

złożeniem wniosku o wpis Spółki do rejestru.  -----------------------------------------------------  

5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub 

poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą 

Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo 

pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalne do ilości posiadanych przez 

nich akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty wyłącznie wkładem 

pieniężnym.   ------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Kapitał zakładowy nie może pochodzić z kredytu lub pożyczki ani być obciążony 

w jakikolwiek sposób.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 



IV. AKCJE 

§ 9.1. Spółka może emitować jedynie akcje imienne. --------------------------------------  

2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest dopuszczalna. ------------  

3. Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych. -----------------------------------  

4. W stosunku do akcjonariuszy Spółki stosuje się ograniczenia wynikające z 

obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie w stosunku do organizacji 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ------------------------------------------------  

5. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje lub tylko jej ułamkową część jest 

zobowiązany powiadomić o tym pozostałych akcjonariuszy oraz Radę Nadzorczą. 

Zawiadomienie powinno wykazywać wszystkie istotne postanowienia umowy w 

szczególności rodzaj umowy, nazwę (nazwisko) nabywcy, liczbę zbywanych akcji w 

przypadku umowy sprzedaży, proponowaną cenę za jedną akcję. --------------------------  

6. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia sprzedawanych 

akcji. W przypadku nieskorzystania lub tylko częściowego skorzystania przez 

Akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, akcje będą mogły zostać sprzedane na rzecz 

osób trzecich jedynie za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. ---------------------------------  

7.  Po otrzymaniu zawiadomienia akcjonariusza o zamiarze sprzedaży akcji Rada 

Nadzorcza niezwłocznie powiadomi o tym pozostałych akcjonariuszy. Pozostali 

akcjonariusze w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Rady 

Nadzorczej poinformują ją oraz akcjonariusza zmierzającego sprzedać swoje akcje 

czy będą wykonywać przysługujące im prawo pierwszeństwa. Akcjonariusz powinien 

wykonać prawo pierwszeństwa poprzez nabycie przeznaczonych do sprzedaży akcji 

w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia Rady Nadzorczej. Akcje 

nabywane są po cenie oferowanej przez nabywcę – osobę trzecią działającą w dobrej 

wierze.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

8.  Sprzedaż akcji na rzecz osób trzecich, co do których nie wykonano prawa 

pierwszeństwa lub inne zbycie akcji lub jej ułamkowej części wymaga uprzedniej zgody 

Rady Nadzorczej. Zgoda Rada Nadzorczej winna zostać wyrażona w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza powinna wyrazić zgodę na sprzedaż akcji 

lub odmówić takiej zgody, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od otrzymania zawiadomienia 

o zamiarze ich sprzedaży.  Jeżeli rada Nadzorcza odmówi udzielenie zgody na 

sprzedaż akcji, powinna jednocześnie wskazać innego nabywcę lub podjąć decyzję 

zobowiązującą Zarząd do nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia. Cena 

sprzedaży nabywanych akcji będzie równa ich wartości nominalnej powiększonej o 



10% za każdy rok, licząc od dnia zarejestrowania Spółki. Płatność za akcje powinna 

być dokonana w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę 

Nadzorczą.   ------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Prawo pierwszeństwa nie istnieje oraz nie jest wymagana pisemna zgoda Rady 

Nadzorczej w przypadku gdy akcje albo jej część są sprzedawane lub w inny sposób 

zbywane na rzecz innego akcjonariusza Spółki.  -------------------------------------------------  

10. Ustanowienie zastawu lub inne obciążenie akcji lub jej ułamkowej części 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  --------------------------------------------  

11. Przyznanie prawa wykonywania głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.  ----------------------------------------  

 

V. ORGANY SPÓŁKI 

§ 10. Organami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------  

1) Walne Zgromadzenie,  -------------------------------------------------------------  

2) Rada Nadzorcza, --------------------------------------------------------------------  

3) Zarząd ----------------------------------------------------------------------------------  

 

A) WALNE ZGROMADZENIE  

§ 11.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  ----------  

2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu 

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----------------------------------  

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.  -------  

4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.  ------------------------------  

§ 12. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących 

ca najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.  --------------------------  

§ 13. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w następujących 

przypadkach: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym 

terminie; -------------------------------------------------------------------------------------------  

2) jeżeli pomimo złożenia żądań Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, 

reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, Zarzad nie zwołał 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.  



§ 14.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada 

Nadzorcza w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. 

2.   Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna 

dziesiąta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych 

spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  ----------------------------------------------  

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały nie mogą być 

podejmowane chyba, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy 

Spółki i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

Wniosek o  zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski dotyczące 

porządku obradowania mogą być przedmiotem głosowania nawet jeśli nie zostały 

objęte porządkiem obrad.  -------------------------------------------------------------------------------  

§ 15.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością 

oddanych głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.  ----------------------------  

2.  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie wówczas, gdy na 

Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego. ------------   

3. Uchwały mogą być podejmowane mimo braku formalnego zwołania 

zgromadzenia jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych 

spraw do porządku obrad.  ------------------------------------------------------------------------------  

§ 16. Poza sprawami określonymi w powszechnie obowiązujących  przepisach 

prawa oraz w innych miejscach niniejszego Statusu, Uchwały Walnego Zgromadzenia 

wyrażają następujące sprawy:  ------------------------------------------------------------------------  

a) określenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady 

Nadzorczej;   ------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) tworzenie i znoszenie kapitałów zakładowych. -------------------------------------------------  

§ 17. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba 

przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.  ------------------  

 

B) RADA NADZORCZA 

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków, 

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej 

Rady Nadzorczej zostają wyznaczeni przez Założycieli. W przypadku, gdy Spółka 



posiada jednego akcjonariusza uprawnienie do powoływania i odwoływania członków 

Rady Nadzorczej posiada wyłącznie ten akcjonariusz.  -----------------------------------------  

§ 19.1. Rada Nadzorcza  może uchwalić swój regulamin działania.  ------------------  

2. Rada Nadzorcza wybierze spośród swego grona Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  --------------------------------------------------------  

§ 20.1. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -------------------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.  --------------  

§ 21. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku 

obrotowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 22.1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne 

zawiadomienie (również przez e-mail lub fax) wszystkich członków Rady Nadzorczej 

co najmniej na 3 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że na posiedzeniu obecni 

są wszyscy członkowie Rady.  -------------------------------------------------------------------------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----  

3.  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 zgodnie z postanowieniami ust. 1.  --------------------------------------------  

§ 23.1.  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych 

głosów.   ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej.   ------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 24.  Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do 

indywidualnego wykonywania nadzoru.  ------------------------------------------------------------  

§ 25.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej 

lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. -------------------------------------------  

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej  powinno być zwołane na żądanie członka Rady 

Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.  ----------------------------------------------------------------  

3. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni 

od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej 

nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać 

samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.  ---------------------  



4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce 

i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad 

nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Radcy 

Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.  ---------------------------  

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli 

wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia 

lub złożą podpisy na liście obecności.  --------------------------------------------------------------  

6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

członkowie Zarządu lub inne osoby. ------------------------------------------------------------------  

7. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać 

porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również 

innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne 

uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady 

Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.  --------------------------------------------------------------  

§ 26. Poza sprawami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa oraz w postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorcze 

należy:   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu; -------------------  

2) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji, zaciąganie kredytów, udzielanie 

poręczeń, zaciąganie innych zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń jeżeli 

wykraczają one poza normalny zakres działań Spółki.  -----------------------------------------  

 

C) ZARZĄD 

§ 27.1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków. Spośród 

członków Zarządu mogą być powołani Prezes i Wiceprezes Zarządu.  --------------------  

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. 

Członkowie pierwszego Zarządu zostaną powołani przez Założycieli.  ---------------------  

3.  Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na 

wspólną kadencję. -----------------------------------------------------------------------------------------  

§ 28.1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem 

spraw przydzielonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -  

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu 

Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu 



działający łącznie z prokurentem z wyjątkiem Prezesa i Wiceprezesa, którzy 

uprawnieni są do samodzielnej reprezentacji.  ----------------------------------------------------  

§ 29.1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  -----------------------------------------  

2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuj Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za 

wskazane. W zaproszeniu na posiedzenie należ oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i 

przedmiot posiedzenia.  ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku 

nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu 

wyznaczony przez Prezesa Zarządu.  ---------------------------------------------------------------  

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali 

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.  

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W 

przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.  ------------------------------  

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała będzie ważna, 

jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  --  

7. Zarząd Spółki może uchwalić swój regulamin określający szczegółowy tryb 

działania Zarządu, w tym zakresie spraw wymagających uchwały Zarządu.  -------------  

 

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 30. Spółka zobowiązana jest do utrzymywania kapitału własnego w wysokości 

co najmniej 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).  ------------------------------  

§ 31.1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:  -----------------------------------  

1) kapitał zakładowy; --------------------------------------------------------------------------------  

2) kapitał zapasowy; ---------------------------------------------------------------------------------  

3) kapitał rezerwowy jeżeli takie są wymagane przez stosowne przepisy. -----------  

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały 

rezerwowe i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.  ---------------------  

3. Biegłego rewidenta wyznacza Rada Nadzorcza. -----------------------------------------  

§ 32. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 

31 grudnia 2008 roku.  -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 33.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został wyznaczony przez 

Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----------------------------------------------  



2. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na 

poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać 

będzie środki wystarczające na wypłatę.  -----------------------------------------------------------  

3. Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu 

prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 

 

VII. UMORZENIE AKCJI 

§ 34.1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za 

zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). 

Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Akcjonariuszowi z tytułu 

umorzenia jego akcji przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej wartości jego 

umorzonych akcji, określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Uchwała ta określi również termin wypłaty wynagrodzenia, który nie może przypadać 

później niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały. Wynagrodzenie może być wypłacone 

z czystego zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 

360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.  -------------------------------------------------------  

2.  Umorzenie akcji nie jest dopuszczalne jeżeli w jego wyniku kapitał zakładowy 

Spółki byłby niższy niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych.  ------------------------------------  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 35.1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą 

zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  ---------------------------------------  

2. Koszty związane z założeniem Spółki ponoszą Założyciele i nie obciążą one 

Spółki. --------- -----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -------------------------------------------------------------  

 

 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne 

głosy z 5.000 (pięciu tysięcy) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału 

zakładowego, a także że oddano 5.000 (pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym za 

uchwałą oddano 5.000 (pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko 

i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta 

jednogłośnie.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


