
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać nazwy skróconej DIGITAL NETWORK S.A., jak również 

wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2 

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

§ 3 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 5 

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 

§ 6 

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za 

granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. 

§ 7 

1. Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „4fun.tv 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w spółkę akcyjną na podstawie przepisów 

Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (dalej „KSH”). 



2. Założycielami Spółki są:  

• „4fun Media Limited” z siedzibą w Nicosii, 15 Agiou Pavlou Street, Ledra   

Hause, Agios Andreas, Cypr, 

• „Nova Communications Group Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10,  

• Waldemar Dubaniowski.   

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 8 

1.  Przedmiotem działalności Spółki jest:  

• działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z, 

• działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 

64.30.Z, 

• działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów 

finansowych - PKD 70.10.Z; 

• doradztwo związane z zarządzaniem  -  PKD 70.2, 

• pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji   – 

PKD 73.12.A, 

• pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) - PKD 73.12.C, 

• pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  - 

PKD 73.12.D,  

• badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, 

• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania – PKD 70.22.Z, 

• działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,  

• działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,  



• pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,  

• działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z,  

• wydawanie książek - PKD 58.11.Z,  

• wydawanie gazet - PKD 58.13.Z,  

• wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,  

• działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z,   

• działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych – PKD 59.11.Z,  

• działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,  

• działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych  - PKD 59.13.Z,  

• działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,  

• działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,  

• wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 

77.33.Z,  

• działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.01.Z,  

• działalność związana z oprogramowaniem  - PKD 62.01.Z,  

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

działalność - PKD 63.11.Z,  

• pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych - PKD 62.09.Z,  

• pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B,  

• pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,  



• nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - 

PKD 60.20.Z,  

• działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z,  

• wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,  

• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, 

• działalność archiwów - PKD 91.01.B.  

• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 

68.20.Z. 

2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub 

zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji 

lub zezwolenia. 

3. Zarząd w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności może wykorzystywać 

zgromadzone środki pieniężne na działalność inwestycyjną i dokonywać wszelkich 

operacji finansowych, w szczególności ustanawiać lokaty bankowe, dokonywać transakcji 

wymiany walutowej, kupować oraz sprzedawać papiery wartościowe. 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 9 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.238.962,00 (słownie: cztery miliony dwieście 

trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 4.238.962 

(słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) 

akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda, w tym: 

a) 1.956.500 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji 

zwykłych na okaziciela Serii A o numerach od 0000001 do 1956500 o wartości nominalnej 

1 (słownie: jeden) złoty każda, 



b) 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

Serii B o numerach od 000001 do 470000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty 

każda, 

c) 837.000 (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

Serii C o numerach od 000001 do 837000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty 

każda,   

d) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o 

numerach od 000001 do 800000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,  

e) 55.874 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji 

zwykłych na okaziciela Serii E o numerach od 00001 do 55874 o wartości nominalnej 1 

(słownie: jeden) złoty każda. 

f) 119.588 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji 

zwykłych na okaziciela Serii F o numerach od 00001 do 119588 o wartości nominalnej 1 

(słownie: jeden) złoty każda. 

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. 

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

4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz 

obligacje z prawem pierwszeństwa. 

§ 10 

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.  

2. Spółka może zamieniać akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na 

okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 

3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji 

przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 

4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 11 



Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 

1. ZARZĄD 

§ 12 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub 

Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Tak długo jak 

będzie to wymagane przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadać 

obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu 

trwa 3 (trzy) lata. 

§ 13 

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

§ 14 

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki 

upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do 

składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

§ 15 

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami 

konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach 

gospodarczych. 

§ 16 



Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego 

w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności 

związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. 

§ 17 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności, 

Wiceprezes Zarządu.  

2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub w przypadku jego 

nieobecności Wiceprezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek 

członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa 

Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i 

porządek obrad. Nie wymagają powiadomień posiedzenia odbywane według stałego 

terminarza przyjętego uchwałą Zarządu. 

3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności 

Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu. W przypadku 

nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, posiedzeniom przewodniczy członek 

Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.  

§ 18 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu lub poza 

posiedzeniami w trybie określonym w ust. 2 oraz 3 poniżej. 

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w trybie pisemnym, bez zwoływania 

posiedzenia. Projekt uchwały winien zostać przedstawiony wszystkim członkom Zarządu 

w taki sposób, by mogli zapoznać się z jej treścią i niezwłocznie złożyć oświadczenie na 

piśmie co do jej podjęcia. Prezes Zarządu może oznaczyć termin, w którym członkowie 

Zarządu powinni złożyć oświadczenie co do podjęcia danej uchwały.  

3. Uchwały mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu 



środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej. Wszyscy członkowie 

Zarządu powinni zostać powiadomieni o treści projektowanej uchwały oraz o dacie, w 

której podjęcie uchwały ma nastąpić.  

4. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jego 

członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą 

podpisy na liście obecności. 

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości 

głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

§ 19 

1. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres 

spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki 

uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

2. Obowiązek Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 3801 § 1 i 2 KSH, zostaje 

wyłączony na podstawie art. 3801 § 5 KSH. 

2. RADA NADZORCZA 

§ 20 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej 

ustala Walne Zgromadzenie. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi 

zastosowanie przepisami prawa większość członków Rady Nadzorczej będzie 

posiadała obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.  

2. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria 

niezależności określone dla członka komitetu audytu w przepisach regulujących 

funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz określone w 

zasadach ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy 

przyjętego przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A.(„Członkowie Niezależni”).  



3. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria określone w ust. 2 powyżej przez 

cały okres trwania mandatu.  

4. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej osoba kandydująca na Członka 

Niezależnego zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu 

kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja 

Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. 

§ 21 

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez 

Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym 

posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają 

spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza 

Rady Nadzorczej. 

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili 

odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu 

członka Rady Nadzorczej. 

§ 22 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.  

§ 23 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady 

Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.  

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im 

przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego 

posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku 

posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez 

członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 

§ 24 



1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub odpowiednio w sytuacjach przewidzianych 

w § 23 ust. 2 Wiceprzewodniczący albo członek Rady Nadzorczej, zwołuje 

posiedzenie Rady Nadzorczej:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.  

2. Nie wymagają zwoływania posiedzenia odbywane według stałego terminarza 

przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej.  

3. Posiedzenie, zwołane na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady 

Nadzorczej winno się odbyć nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od 

otrzymania wniosku. Jeżeli zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nie nastąpi w 

terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca może je zwołać 

samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, w formie dokumentowej, w szczególności poprzez wiadomość email 

wysłaną na adres email podany przez członka Rady Nadzorczej lub poprzez 

wiadomość tekstową wysłaną na numer telefonu członka Rady Nadzorczej lub przy 

użyciu komunikatora, na którego stosowanie wyraził zgodę. Dla skuteczności 

zwołania posiedzenia wystarczy zachowanie jednej z form wymienionych w zdaniu 

poprzednim. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej przesyła jednocześnie 

Zarządowi zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.  

5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone co 

najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia i zawierać datę, miejsce i 

proponowany porządek obrad. Z ważnych powodów wskazanych przez 

Przewodniczącego według własnego uznania, Przewodniczący może skrócić termin 

zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej do 2 (dwóch) dni. Wraz z zawiadomieniem 

należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. 

Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może w uzasadnionych 

przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów.  

6. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy dokonać 

zmiany proponowanego porządku obrad, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie może 

nastąpić później niż na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym w zawiadomieniu 



dniem posiedzenia. Informację o zmianie niezwłocznie przesyła się członkom Rady 

Nadzorczej oraz Zarządowi.  

7. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą składać wnioski o włączenie 

określonych spraw do porządku obrad. Osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana 

jest uwzględnić taki wniosek, jeżeli został on złożony co najmniej 1 (jeden) dzień 

przed terminem posiedzenia. Informację o zmianie porządku obrad niezwłocznie 

przesyła się członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.   

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w 

trybie natychmiastowym. Osoba zwołująca posiedzenie w trybie natychmiastowym 

przekazuje członkom Rady Nadzorczej zawiadomienie o zwołaniu Rady 

Nadzorczej jednocześnie przedstawiając przyczyny zwołania Rady Nadzorczej w 

tym trybie. 

§ 25 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością 

głosów. 

2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapada 

większością 4/5 głosów. 

§ 26 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Członek Rady Nadzorczej może 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. 

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy 

użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

§ 27 

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 zostać podpisane przez członków Rady Nadzorczej 

obecnych na posiedzeniu. 

§ 28 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz 

niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  

a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia 

absolutorium członkom Zarządu Spółki,  

b) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka 

Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami 

Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich 

zatrudnienia w Spółce,  

c) wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez 

Spółkę na rzecz członków Zarządu,  

d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,  

e) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,  

f) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,  

g) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,  

h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 

na koniec roku obrotowego,  

i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości, 

j) zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie znaków towarowych 

Spółki. 

3. Prawo Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 3821 § 1 KSH, zostaje 

wyłączone na podstawie art. 3821 § 8 KSH. 



§ 29 

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka 

Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo 

do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu 

członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale 

Rady Nadzorczej. 

§ 30 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu 

pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 31 

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, 

przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. 

3. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 32 

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

§ 33 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy 

po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać 

zwołane przez Radę Nadzorczą. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej 

inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie 

dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia 

powinien określać sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia. 

3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie 



go uzna za wskazane. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

§ 34 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 

§ 35 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

§ 36 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba 

przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera 

Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu. 

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb 

prowadzenia obrad. 

§ 37 

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie 

jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego 

Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu 

spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. Tak długo jak będzie 

to wymagane mającymi zastosowanie przepisami prawa udział głosów podmiotów 

zagranicznych, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się 

w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym 

spółek zależnych od takich podmiotów zagranicznych) nie może przekroczyć 49%.  



§ 38 

1. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa  

objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału 

zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej 

części, rozwiązania Spółki zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów. 

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może 

zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek 

w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku 

obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, 

po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy 

zgłosili taki wniosek, popartej większością ¾ (trzech czwartych) głosów.  

 

§ 39 

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek 

handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 

b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej; 

c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej; 

d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 40 

1. Kapitały własne Spółki stanowią:  

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe. 

 



2. Do czasu osiągnięcia połowy wysokości kapitału zakładowego przeznacza się 

corocznie 10% zysku Spółki na kapitał zapasowy. 

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

na początku i w trakcie roku obrotowego.  

§ 41 

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.  

§ 42 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy 

proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, 

proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. 

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia. 

4. 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. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 43 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi 

inaczej. 

§ 44 

W przypadkach przewidzianych prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

**Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na mocy uchwał WZA z dnia 22.12.2022 r. 
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