
sTATUT SpółkiAkryjnej

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Siedzibą Spółki jest miasto ostrów Wielkopolski.

DzlAŁALNoŚÓ sPoŁK|

s3
Spółka działa na obszarze Rzec4lospolitej Polskiej, atŃlże zz grasllcą'

$4

Firma Spółki brzrni ,,Targowiska
,,Targowiska Mejskie" S.A. .

PRzEDMloT PRzEDs|ĘB|oRSTWA sPoŁKl

ss
Przedmiotem działalności Spółki jest:

s1
Miejskie'' Spółka Akcyjna' Spółka może uzywaó skrótu
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lłoźe uczestniczyć w spółkacĘ stowarzyszeniach oraz irmych organi zacjach, jak rólvnieŻ
daó. Spółka może tworzyć oddziĘ lub przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.
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1. 
.Wynajem i etrsploatacja nieruchomości na własny rachunek w Ęm prowadzenie placów i hal
targowych,

2. organlzacj4 zavądzarie i ptowadzenie placów i hal targowych na zlecenie,
3. Świadczenie usfug w zakrósie dńerżawy i rezerwacji iiejsc pod stoiska na terenie placów

targowych i hal targowycĘ
4.- Swiadczenie usfug w zakesie wynajmu i dzierżawy utz4dzeń targowiskowych,
5' Pozyskiwanie nowych terenów i obiektów z p rzeznaczenjem na rcalŁację swoich zadań,
ó. obsfuga i prowadzenie parkingów własnych i innych podmiotów,
7. Dztałalnośó nnązana z rekultywacją i pozostała działalnośó usfugowa z.'ńęala z

gospodatĘ odpadami,
8. obsfuga i prowadzenie szaletów,
9. Utz1,nąnle w sprawności techniczrrej i crystości placów, obiektó w i wządzeń

targowiskowycĘ
Zbierarue odpadów imych niż niebezpieczne,
Inkasowanie opłaty targowej na placach targowych na zlecenie,
Swiadczenie usfug w zakesie prowadzenia }siąg handlowych,
Swiadczenie usfug w zakesie masą'rropisania i innej działalności usfugowej

z-wtązanej z administracyjną obsfugą biurą
Swiadczenie usfug w zakresie kserografii,



]' |oiegnictwo w spzeda:ł miejsca na cele reklamowe w mediach dn.rkowanycĘ16. lośrednictwo w sprzedazy miejsca na cele reklamowe w pozostĄch mediach,|7^. o-tgaruzacja iprowadzenie targów i wystaw w kaj , i zu g,u^"ą,
|!. |urno i sprzedaz nieruchomości na wiasny rachuneĘ 

_

I9' Pośrednictwo w obrocie nieruchomościarń
20. Pozostała sprzedetż' deta7lcznapoza siecią sklepową
2I. Pozostała dzjałalność usługowa, gdzie indziej niesńasyiikowaną
22. Restauracje i irrne stałe plJcówki-gastronomióare, 

,

2 J. Kucnome placówki gastronomicme.
24. Zatządzaile neruchomościami wykon1vrane na zlęcenie.
25. Hotele i podobne obieĘ zakwaterowania'

"29. 
gbiekq noclegowe njrystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.z t. rozostare zakwaterowanie.

9p].Py w $ 5 przedmiot działalności spoń]:?,, sklasff-lkowany wedfug Polskiej KlasyEkacjiDziałalności (PKD) j ako :
Przedmiotęm działa]aości Spółki jest:

,,.Y,:?,::,'^F:y=:::"P-:ściamiwłasn}mi.lubdaerzawionymi-68.20'z,
' ,Y#:j:-,".'',?.:E7::-n^,2"-.** -^'yo, ,,,ął,ł"_ł,i ,*ai.'il-".'rń'lr'i''aa.

indziej niesklasydkowane - 7,1 .39.2.
Kupno i sprzeda:Ż nieruchomości na własny rachrrnek - 68. i 0.Zt \ - :  -  1 -  r  -  2 .  r

P111P":: *fu''owa wspomagająca t.ansport ąaowy _-ńil.z,
3^""*]"^ :iu l yy 1 ̂ yfltl'ł aei ą i. p o.ośińi' a,ii^:noł usfu gowagospodarką odpadarlj - 39.oO.z,

6. Pozostałe sprĘ arue - 81.29 'Z
7 . Zbiennte odpadów imych niż nebezpiecme _ 38.11,Z,
l s-::':-::: oodstawow}mi rodzajami' działaln"i.i p"i.ń.-.i - 84.1 1,Z,
?; oś1,lŁ:ii:"c}unkowo-księgowa; doradztwo p 

"atr,i"*. 
_"sg.źó z,.-

ł?. P';l'l*:i: ytup9y a:azńa z administraclną ou'ł.'gą ti*u - 8z,1l,z,''.,T1P,:#T':^11*",*ryz':l.*y'"'i.,ń"i".""ff*-.l;";;;ln.cja1istycana
l{iłar::śi wseomagająca prowad zenleti,l,a - azsi.ż,

i

5.

12. P^ośrednictwo w sprzsd,uĘ miejsca na cele re*ńiwe w mediach drukowanych '73.12.8,

Jj. l":.:$"y" w.sprzedaĄ miejsca na cele rek]amo.vr'e w pozostałych mediach - 73.12.D,14, Dń.ałalnośó zlńęana z oryanizacją targów, wystaw i kongresów . 82.30.2,15. Pośrednictwo w obrocie nierucnomósciłni . st'sl.z'
16. Pomstała sprzedeż detalicana prowadzona poł siecią sklepow4, stragananri itargowiskami - 47.99.2,
17' Pozostała działalność usługor,va,.gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.z,l8. Restauracje i irme stałe placówki gastronomiczrre -]ó'ió'a,
r y, Kucnome placowlo gastronomiczle _ 56.10.8.
20. Zarządzarie neruchomościami wykonywane na zlecerue - 68,32.221. Hotele i podobne obiekty zakwat..o*uoia _ 55.10.2
22. obieĘ. noclegowe turystyczne i miejsca lffótkotrwałego zakwaterowani a - 55 '20.Z23, Pozostałe zakwaterowanie . 55.go.z



fV. cZAs TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

v. KAPITAŁY

s7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.043.100 zł (dwa miliony cńerdzieści trzy tysiące sto
i dzieli się na 204 370 sŹ. (dwieście cztery Ęslące trzysta dziesięó) akcji o rówriej
nominalnej po 10,00 zł (dziesięó żoĘch). --_--

s8
1. Akcje zostĄ ozrraczone jako akcje' serii A o numerach od A 000001 do A 050000 oraz serii B o
numerach od B 000001 d,oB 046962, serii C o numerach od C 000001 do C 030000, a także serii
D o numerach D 00000i do D 020000, serii E o numerach E 000001 do E 033038, serii F o
numerach F 00000 i do F 020000 oraz serii G o numerach G 000001 do G 0043 10.
2. Akcje kolejnych emisji ozraczone będą kolejnymi literami alfabetu'

se
1. Akcje serii A w ilości 50 000 sŹ. obejmuje 'floLDIKoM'' SA w ostrowie Wielkopolskim.
2. Akcje serii B w i1ości 46 962 sŹ. obejmuje Gmirra Miasto ostrów Melkopoiski.

.p. Akcje serii C w ilości 30 000 szt. obejmuje ,,Centrum Rozrvoju Komunalnego'' SA w'., OstrowieWielkooolskim.
łi etc;e serii D w iiości 20 000 szt. obejmuje,,HoLDIKOM' SA w ostrowie Melkopolskim.

złotych)
wartości

51 Akcje serii E w ilości 33 038 szt. obejmuje ,floLDIKoM'' SA w ostrowie Melkopolskim.
Q Akcje serii F w ilości 20 000 sf. obejmuje ,"tIoLDIKoM'' SA w ostrowie Wielkopolskim.
7. Akcje serii G w i1ości 4 3I0 sń. obejmuje Gmina Miasto oshów Wielkopolski.

s10
Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyŻszony Poprzęz emisję nowych akcji lub poprzez
podwyższenie wartości nominalrrej akcji dotychczasowych na warunkach ustalonych przez
Walne Zsromadzenie.

s11
objęcie podwyższonego kapitafu zakładowego Spółki może nastąlić poprzez wpłaĘ gotówkowe,
jak i poprzez wniesienie do Spó&i apońów..

s12
Dotychczasowym Akcjonariuszom przysfuguje pierwszeństwo w objęciu nowotworzonych akcji
w proporcji do akcji już posiadanych.-----

$13
1' oprócz kapitału zakłado\ir'ego w Spółce utworzony zostanie

będzie przekaz1wane, co najmniej 10 %o rocmego rysku, eż do
osiągrrie wielkośó 1/3 kapitału zaldadowego'

2. W Spółce mogą być tworzone również
nhl ioatnrwinrrm

kapitał zapasowy, na który
chwili' gdy kapitał zapasowy

fundusze o charakterze nieinne kapitĄ i
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\'I' AKCJE w SPÓŁCE

s14
1. Akcje imienne serii A, C, D, E i F objęte pżez Centrum Rozwoju Komrrnalnego S.A. oraz

akcje imienne serii B. i G objęte przez Gminę Miasto ostrów Wieńopo1ski są
uprzywilej owane co do głosu.

2, Akcje imienne następnych serii mogą być uprzywilejolvane co do głosu tylko na mocy
uchwĄ Walne go Z gr omadzenla.

sls
1. Akcje w Spółce mogą byó imierme jak i na okaziciela.
2. Atcje w Spółce serii A, B, C, D , E, F i G są imiennę.
3, Załntarp akcji na okaziciela na imienne i na odwrót może być dokonana na żądante

Akcj onariusza za zgodą Zarządu,
4. W przypadku zbywańa akcji' imiennych pozostĄm Akcjonariuszom przysfuguje prawo

pierwszenstwa w proporcji do posiadanych atcji. arcjolari*' p.uffiy Ziyć. *cie
przedkłada ofertę pozostĄm Akcjonariuszom. oferta musi za*iirae: lose ad.;i
oferowanych do sprzedtĄ, cenę sprzedazy, warunki płatności. W przypaclku braku
porozumienia co do ceny, jest ona usta]ana Ptzez rzeczomawcę uzgodnionego przez stTony
na- kosf pragnących nabyó akcje Akcjonariuszy - cena ta jest óstateczna dla zb1vającego i
nab1vającego akcje. .-_---..-- 

/-
s16 /Akcje mogą byó umorzone 7' czystego zysku, lub przez ob.uirc.ue kapitału zakładowego' [na.,podstawie uchwĄ Walnego Zgromadzeaa za zgodąAkcjonariusza. Akójonariu'' -u p'ui"ó [o 

'

.T.rotu kwofy? stanowiącej równowańośó wartości akcji obliczonej na podstawie ostatrrieAo
bilansu Spółki lub równowartośó ceny rynkowej akcji, w zaleanotci od t.go, która z tyEń'.
wańości jest mniejsza.

s17
Jednej akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Z gtomadzetiu z zastrzeżeniem ust.2
Jednej akcji imiennej serii A' C, D, E i F Spółki ,,Centrum Roavoju Komunalnego'' SA oraz
serii B i G Gminy Miasto ostrów Wielkopolski przypisane są dwa głosy na Walnym
Z*omadzeruu.

1
2 .

vII. oRGANY SPÓŁKI

s18
organami Spółki są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd,

A. Walne Zgromadzenie

1. Zwołanie i obrady Walnego Zgtomadzenia



sle
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwofuje Zarząd jeden raz w roku, najpóźmej do dnia 30
czerwca.

$20
Nadzwyczajne Walrre Zgromadzenie może byó zwołane w miarę potrzeb przez Zarząd z własnej
inigjaJrw|' na Ądarie Rady Nadzorczej 1ub Akcjonariuszy reprezenfujących co najmniej jedną
dziesiątą kapitafu akcyjnego. Żąd,ane zwołarua nadzwyczajnego Walnego Zgromadzena- rta|eży
złoĘć Zarządolń na piśmie najpózfej na miesiąc przed proponowanym tenninem walnego
zgromadzenta. Wniosek powini en zalnierać sprawy' wnoszone pód obrady Zgro madzerl.a. ZarzĄd
zvlofuje Walne Zgromadzerlte w ciągll 2 tygodni od ohzymania ządania na najbliżlszy możĄiwy
termin' Termin odbycia Walneg o Zgromadzerua tie może byó odleglejszy ntż sześć iygodni od
daĘ zg!'oszenta żądania. _-----

s21
RadaNadzorcza ma prawo zr,vołania mtyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzerua,
jeś|i Zarz\d nie ucąłrrił tego w Ębie przewidzianym niniejsz}m statutem i obowiązującymi
orzepisami.

s22
Waine Zgromadzenie zwofuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonarre co najrnniej
na trzy tygodnie przed terninem Zgromadzenia.
W ogłoszeniu naleĘ orlacryó datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzelia otaz
szczegółowy porządek obrad. W przypadku zarnierzonej zmiany stanJhr powołaó nalczy
doty'chczas obowiqzujące postanowienia, j ak również treść projektowanych zmian.
Jeże1i wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może
byó zwołan.e za pomocą 1istów poleconych lub pocŹą kurierską za pisemnym
potwierdzeniem odbioru' wysłan1mi co najmniej dwa tygodnie przed terminerrl. Walnego
Zgromadzenla. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

s23
Akcjonariusz może uczestniczyó w Walnyn Zgromadzeruu osobiście lub przez pehromocnika.
Pełnomocnictwo powiruro być wystawione na piśmie pod rygorem niewzrźności i dołączone do
protokofu Walne go Zgromadzerua.

s24
W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie moźna powziąó uchwĄ, chyba że cĄ kapitał
zakJadowy jest leprezentowany na Walnym Zgromadzenlu, a ruk1 z obócnych nió zgłosił
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwĄ. Wniosek o zwołanie nadnvyczĄnego Wńego
Zgromadzenla oraz wnioski o charakterze porządkow1m mogą być uchwalone, mimó ze nie były
umieszczone w porządku obrad'

s2s
Porz4dek obrad ustala Zarząd Spółki, Rada Nadzorczą w zależności od tego, kto w myśl
powyŻszych postanowień niniejszego Statutu lub przepisów Kodeksu Spółek Handlowych
nvofu1e Walne Zgromadzenie i zawiadamia o nim zwofując Walne Zgromadzsne.



Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz. p.".a,|#ują"y co najmniej jedną dziesiątą częśó kapitałuzakładowego mogą żądaó urnies.zczeńa po.'"'"!ohy"h .p'u* * porządku obrad najbliższegoWalnego Zgromadzerua' Zadani'3. 
iakie 

j.'t 'l.ui".i'1., .i"iti 'o,'ń. '.gł",."". *:i]jń.: '"dziesięć dni przed terminem 
.w.a|n9eo , c,,i^a,ćńi- i ,o,:^u porządku obrad zostaniedoręczona Akcjonariuszom na pięó dni irzed-tym t""'i'"i'.

9.h.y?ły m.ożnapoY"zi4ć,mimo.braku formYJ so 7oła.ugW.alnego 7gromadzerua, jeżeti cĘkapitał zakładowy jest reprezentowany, a.ruktź obecnych ńe zgłosił sprzeciwu dotyczącegoodbycia Walnego Zgromadzernalub wniesienia poszc""giloy.t' ,p,l* ao ńo."ąaru ounu'a.'.

Y!: 7so^udzenie uprawnione jest 
sa18' 

poa"j-o**ia uchwał jeżeli jest na nimreprezentowane co najmniej 51 % procent kapitafu zakładowego.

UchwĄ Walnego Zgromad"",'iu -o,'ą tyesp?tokołowane prze z notańusza.

Głoso.wanie :.est-jryne. Tajne gło.sowanie )-ł,2uu.^się przy wybora Ą oraznad wnioskami oodwołanie członków organów Spółki lub likwidatolów, o.p*iąg,,ię.i. ich do odpowiedzialności,jak również w sprawach osobistych. PozaĘm.nate4'zaląaaźtujn. gto,o*uoi. ;;-;;;" ."
źffi :"i"ff 

..?.ffi,"łTłff j*::Yófl *ul".t*o*iJnniestosije,ę,Jaf *'łłłny'..
A  1 1
J J T

Wa|ne Zgromadzenie odby'wa się w siedzibie Spółki.

Uchwały Walnego Zgromadzerua 
.zupuau1f ł"^,.ględną większością głosów oddanych,przepisy prawa nie stanowią inacze1.

' 
Y'.^ll*ij::'].:*:::T,ji "bl,.g1.ji 

,,"i:;"ych i obligacji z prawem pierwszenstwa objęciaaKcJ'' a'uany stafunl umorzenia akcji, obnizenia tapitafu żakłaaowego, zbyciaprzedsiębiorstwa albo jego zolganizowanej części i rozwtązana spó*i-p"ałą iłęr.,"os"iąozech czvłartych głosów Nie dotyczy tó;.a"* przypadĘ o którym mowa w art, 397Kodeksu Spółek Handlowycn.
2. Uchwała - doĘcząca zmiany statutu, - niększająca świadczenia Akcjonariuszy lubuszcanp|ająca prawa ptzyznane osobiście po,'"""gól.'y- Akcjonariuszom "*y^Ęi'zgoay

. w-szystkichAkcjonariuszy, którychdotyczy.
3. Uc|yła Walnego Zgtoma.dzenla o. isiotnej zrriianie przedmiofu działalności Spółki
' 9-odejmowana jest większością dwóch trzecich głosów.
4. Uchwała o pozbawieniu akcjonariuszy prawa-poboru akcji w całości \łymaga większościczterech piątych głosów.

Walne Zgromadzenie może uchwalie ..goluii4,*oich obrad-

i
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Ko mpetencj e Walnego Z gromadTenia

s3s
1 ' Ro4atrzenie i zattłierdzerllę sprawozdar:la Zarządu z działa]ności Spółki oraz

sprawozdarria finansowego za rok ubiegĘ i sprawozdania Rady Nadzorczej z
jej działalności'

2. Powzięcie uchwĄ o podziale zysku lub poĘciu straty'
3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania

przez nich obowiązków'
4' Powołyrvanie i odwoływanie człoŃów Rady Nadzorczej.
5. Ustalanie zasad i wysokości wynagradzania dla Członków Zau4du.
6. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia d1a Członków Rady Nadzorczej.

7. Ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Postanowienie dotyczące toszczeń o naprawie szkody wynądzonej ptry

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
9 . Zbycie i wydzieźawienie przedsiębiorstwa lub j ego zorganizowanej

części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa tzeczowęgo '
10. Nabycie i zbycie nieruchomości, uŻ}.tkowania wieczystego, udziafu

w nieruchomości oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzsczowego na
nieruchomości.

1 1' Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja
warrantów subsĘpcji.

12. Nabycie własnych akcji, które mają byó zaoferowane do nabycia
Dlaco\łnikom lub osobom, }tóre byĘ zatrudnione w Spółce lub Spółce z
nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

s3ó
Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego

Zgrómadzenla Akcjonariwry' jeśli wartośó transakcj i rlle ptze6acza 5% kapitału zakładowego.

B. Rada Nadzorcza

s37

Rada Nadzorcza liczy od 3 do 5 członków.

s38
1. CzłoŃów Rady Nadzorczej powofuje i odwofuje Walne Zgromadzenie'

2. Podmiot reprezenfujący j ednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w

zakesie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na Członka

Rady Nadzorczej może wskazać osobę, która :

1) posiada lrykztałcenie wyższe lub wyksfałcenie wyższe uzyskane za granicą. uzrrane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnycĘ oraz posiada co
najmniej 5-letri okes zatrudnienia na podstawie rrmowy o pracę, powołania, wyborr1
mianowanią spółdzielczej rrmowy o pracę, lub świadczenia usfug na podstawie innej
umowy lub wykonylvania działahości gospodarczej na własny rachuneĘ a talźe spełnia
przynaj mniej j eden z poniższych wymogów:



a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicmych, prawnych lub technicznych,
b) posiada |4uł zawodowy radcy prawnego, adwotatą. biegłego rewidentą jo,uł"y

ryd1tk9wego' doradcy inweĘcyjnego lub doractcy restrukturyń/jnego,
c) ukończla studia Master of Businęss Administration @aA),d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFĄ
e) posiada ceĄfikat Ceńified lrrtemational Investment Analyst (CIIA),
f) posiada cerĘrfikat Association of Chańered Ceńified Accorurtants (ACCA),
g) posiada ceĄfikat Certified in Financial Forensics (cFF),
h) posiada potwierdzenie zho1erlla egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra
|Y:$Źił:eń własnościowycĘ Mnistra Przemysfu i Handlu, Ministra.siarbu Państwa
[b^^Komisją Selekcyjną powołaną na podstawi e art. 15 ust. 2 ustawy z drua 30 kwietnia
1993 r. o narodowych fi:nduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji @2. U. poz. ZO2,późn.zm'4)),
i) posiada potwierdzenie złożertla egzaminu przed komisją powołaną przez ministra
właściwego do spraw Skarbu Panstwa na podstawie art. iż ust' z ustu.wy z drna sósierpnia,l996 r. o komercjalizacji i prywatyzacli @2. TJ.22016 r. poz. 9At i ifi+1,j) ńo .ryła egzamln dla kandydatów na członków organów nadzororych przed,komisją
egzarnnacyjrą wymaczon4 ptzez Prezesa Rady Ministrów;

2) niepozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usfug najej rzecz
na podstawie innego stosunku prawnego;Ilg yvuJlowrg ulrręBu slus|',urr(u plawnego; 

ł" ;

3) nie posiada akcji w spółce zateżnej,z wyjątkiem akcji dopuszczony.n ao ourotu nf -"i..-,/ *- rv9r*9* LaLęfJlęJ, Z \ayJ+Lśręm aKcJI oopuszczonych do o brotu nłt..:':
rynku regulowanym w rozumieniu ustav'ry z dnl,a29lip"uźoos.,. o obroóie instn:ment-fi l '
finansowyni; .- 

----*-\- t

4) nie pozostaje ze spółk4, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy 
t

pracy. lub.usfug na jej rzecz na podstawie innego stosunku.prawnego p,.y 
",ył,ograniczenia te nie dofyczą członkostwa w organach iadzotczych.

5). nje wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczrrości z jej obowi4zkami jako
członka organu nadzorczego albo mogĘby *y-ółue podejrzenie o stronniczośó lub
interesownośó lub rodzić konJtikt intiiesów wobec łziańhości spółki przy czym
zajęc]ęm takim jest również pełnienie fulkcji z wyboru w zakłańowej o,i*,i,i"ii
związkowej.

6) spehia inrre określone w odrębnych przepisach wyrrogi dla członka organu
nadzorczego"

$3e
1. Członkowie Rady Nadzorczej powoł1"wani są na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Kadencja członków pierwszej Rady NadzorcĘ kończy się. wtaz.z. zatwierdzeniem

sprawozdania finansowego za rok 2005.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze.Łlo,o *onu.,"ewodniczącego
i Zastępcę Przewodnicz4cego oraz Sekretarza-



s41
Nadzorcza dokonuje piserrrnej oceny slrawozdan.iaZatządu1,p."*":1*i." T:*.."-Y:.c,'.^:

" 
i"n łoanos.i. z.dokumóntad oiaz stanem faktycznym, a talrźe oceny. wniosków

. a"łńy"r' p"działu zysku i prze dŁJada ją n,łyczĄnemu Walnemu Zgromadzeniu.---

s42
1.RadaNadzorczasprałujenadzórnadd'iułalooś"iąZarządu,wszczegótnościmaprawona

bieżaco kontrolować dokumenĘ Spółki.-ń.uJ.u 
Nua"o..'u powofuje i odwofuje Cżonków Zarządu Spółki.

Ponadto do uprawnień Rady Nadzorczej naLeżLy: , 
otlków Zarządll,dokonylvanie czynności zlviązanych ze stosun'l.oem.pracy "1 . -'.'.-.^'. ''''

;#'#;;;;';' ;.j;;źów w c4,rrnościach poszczególnych lub Y.?1'.i-:1
cz}ottków Zarząduoraz delegowani" "ło#o* 

RuĄ rya.a1r9z;rry "k.: 
'i: dY,:.T:

ił'ili",'ł# j" 
-";;;;;óń'ńńu 

.'y*oEci członków Za1żjądu nie mogących

d)
e)
fl

h)

a)
b)

sprawować swoich funkcj i'
zatwierdzenie p1anów przedsiębiorstwa Spółki,
zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu,
zatwierdzarrie Reguiaminu organi zacyjnego Spółki'
d"il;ń""i. wiboru podmiźto upiu*"ion"go do badania sprawozdania finansowego

Spółki'

"iń"*-i' "'iosków 
Zarządu podlegających rozp atłzentu 'przezWa|ne 

Zgroma9zeue, '
.ń.J"'i" *"o' nu nutv*'''i" ńt 

"tfruń" 
ni.r""t'omości1ub udziatu w nieruchomości

jełeL wartośt dansakcj i ll,e przeL<racza 50ń kapitału zakładowego.

s43
Nadzorcza podejmuje uchwĄ bez#ględną więlszością głosów. Do vlaźności' uchwał

i.{;';;.^J niezóęane;est po*iaaoml"i-'i" wizystkich i obecnośó co najmniej połowy jej

członków. 
s 44

Rada Nadzorcza powinna zbieraó się w miarĘ potrzeb, co najmniej jednak 3 razy w roku. '

s4s
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swJje obowi4zki osobiście, z uwzględnieniem $ 48.

s46
Posiedzenie anrofuje Przewodniczący 1ub Wióeprzewodniczący Rady Nadzorczej.

s47
UchwĄ Rady Nadzorczej powinny być prJtokołowane' Protokół powinien zawierać p-orządek

obrad, nazvriska i imiona oil"|ńń jooto* Rady, 1iczbę głosów i zdania odrębne. Protokół

podpisują wszyscy obecni członkowie Rady.

s48
Członkowie Rady Nadzorczej nie maj ą prawa p rowadńć indylvidualnej kontroli.

$4e
Szczegółovty tryb działania Rady Nadzorcźej okeślony jest w regulaminie Rady Nadzorczej

zatlńirdzony przez Wa|ne Zgromadzeńe'



C. Zarząd Spółki

ł::#^;#h::;.^"więcej 
niz o^"i,"o.uo w tym Prezesa Zarządu Spółklpowołanych

2' Członk'lem ZarzĄdu spółki może zostać osoba spetniająca łącznie następujące wymogi:
a) p_osiada wykształcenie wyższe lub wyksŹałcenie l
.'.*:".,:a;;':"+xł'*ń.;*;;;t'1';Tfi n,.T;o-"zagrancąuznanewD) postada co naimniei,-ń;,.ff#Ęi;'Ę"j::ł"*:ffi 1"'T:.'Jfi rffi "ff.H""-'ńTl"T#:lffi.' 

fu..j rrmowy lub wykonyrvania działaln"sł g'ip"a[.'";;;;*';#.'.#: ".c,) posiada co najmniej 3Jetnie doświaa"'3łJ-* stanowiskach kierowniczych lub
:ffi*i:**n 

albo wynikające . p,o*ad,ńu.a"i"t"l'os"i.g"'p"i"*.'.j.'"" *ł"*y
d) spełnia inne okeśIone-w- przepisach 

9drębnych }vymogl , a w szczegó'ności nie naruszaograniczeń .ub zakazów zajmowania 'tń*i,iu członka organu zarządzającego współkach handlowych; 
wLEalIu zil[zqgaJąc

.;f*oi*:- '"-ądu spółki nie może byó osobą która spełnia przynajrnniej jeden z ponizszych
a) pełni funkcję społecanego wspóhracownika albo jest 

1Ędniona w biurze po*l,tio', zli',,{i- -senatorskim, poselsko - senatorslim fub biurze pJsła a".p*l".""t' ffi;"i'"il:'" nq'i....',:..;'-
il',.Tll.'ffiJ'ffi .l*T"*H*".'y ;;;;;-;;"dstawie umowy zlecenia lub innź :. . 

.

" }.*"#"ffiff:,""Tg##:y,:trijtr'"zentuj ącego partj ę po I ityc zn ą *,. *,,aĘ. l.',
c,, ;est zatrudniona przez partię. po'itycz:q na podstawie 

Y'on'y o pracę lub świadczy Pracę 
''\."..

na podstawie umowv zlecenii.h! i*.j 
"'ó"v " 

p"j"u'y. .t'"i"l.t.'.d) peŁri fi.rnkcję z wyboru w 
?kł?d:*.j j,.cJl.;"i!*iq"l.o*"; lub zakładowej organizacji

' .1'lq1]<owej spółki z grupy kapitaowej,
e) JeJ akfywnośó społeczna tub zarobkówa rodzi konflikt interesów wobec działalnościspółki,''

2!:!:::?*+du s1p9woVwani 
""'i'iol,'u trqleai4kadencję, kończącą się wt'az z

:tr:#2#;?nego 
Walnego Zgromadzsna'u.ooui'i p"t''y ;;k ;ffi-y ;Hł*Ł i,*":i

Członek Zuządtlmoże być oarvomy p.".a 
$tosź.em 

kadencii.

Kadencja pierwszego Zuządu uo,,.'" *Ł': zatwierdzeniemsprawozdania finansowego zarok 2005.

W prąpadku Zarządll w),elol 
s 54

głośo*'wp.łpuil,;ó;;;;'';Ł:KT";;il:?-*T:3:J,ł?łĘ;,'o",*,,,ędnąwiększością



1.

2.

3 .

$ss
przypadku Zarządu wieloosobowego kaińy cńonek Zarządu moŻę bez uprzedniej uchwały

ó sprawy rne ptzeŁ,raczające zakesu zwyĘch czynności Spółki. Jeśli jednak przed
eniem sprawy choóby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzenir:,

jestuchwała Zarządu'
$s6

kieruje działalnością Spółki oraz podejmuje uchwaty niezbędne do wykon1.w'ania zadan
półlo nezastzeżone dia Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.

ss7
Szczegółowy Ęb dźałania Zarządll i podział kompetencji pomiędzy jego człotlków Zuząd,
może o1creślió regulamin zatwierdzony przezRadęNadzorczą.

VIII. REPREZENTACJA SPÓŁKI

$s8
W przypadlu Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch
człotlków ZarzĄdu łącaie bąM cńonek Zatząd,l z prokuren1em.------
W przypadku Zarz4du jednoosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes
Zarządu.
Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich człorków Zarządu. odwołaó prokurę może
ktżdy cńonek Zarządtl.
Do wykon1tvania czynności określonego rodzaju lub crynności szczególnych mogą być
ustanowieni pehromocnicy działający samodzielnie w granicach swego umocowania.

sse
sldadane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą byó dokon}rzvane wobec

jednego cńorka Zatządu lub prokurenta.

Ix. PoDzIAŁ ZYSKU'PoKRYCIE STRATY

s60
|. Zysk qrukający z rcczne3o sprawozdania finansowego pozostawia się w Spółce z

przeznaczeniem na kapitał zapasowy lub inne kapitĄ bądź fundusze. Walne Zgromadzenle
moŹe dysponowaó zyskiem w inny sposób, w szczególności uchwalió wypłacenie
Akcjonariuszom dyrłi'idendy.

2. Walne Zgromadzenlie określa dzień wedfug, którego ustala się listę Akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

s61
Stosownie do uchwał Walnego Zgromadzerlla roczia strata bi1ansowa moŻe być pokryta z
kapitafu zapasowego albo przeniesienia na rok następny.---------

x. RAcEIJNKowoŚc SPÓŁKI

$62
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym'



s63
1' Spótka prowadzi rachuokowośó oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,

w sposób dokładnie odzwierciedlaj ący j ej przychody' wydatki oraz zyskj'
2. Zarząd Spółki jest obowipany w ciągu trzech miesięcy po uptywie roku obrotowego

spotządńć oraz w ciągu pięciu miesięcy przedstawić Walnemu gromadzeniu bilans na ostatni
dzień roku obrotowego, rachrrnek zysków i strat za miniony rok obrotorły oraz dokładne
pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w Ęm okesie.

3 ' Dokumenty te powinny byó podpisane przez wszysti<ich członków Zanądu.
odmowa podpisu powirura być pisemnie uzasadniona.

)il' oGŁoszENIA
s64

1. Wymaganych prawem ogłoszeń Spółka dokonuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym'

)(II. PosTANowIENIA KoŃcowE

s6s
1. Rozwiązanie Społki powodują:

a) uchwała Walnego Zgromadzenta o rozwięzaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby
Spółki za granicę'

b) ogtoszenie upadłości Spółki'
c) 'tme prqczyny przewidziane prawem.

2. Do dnia ztożrua wniosku o wykreśienie Spółki z rejestru rozwi4zaniu może zapobiec
uchwała Walnego Zgromadzenta powzięta większością trzech cmtartych głosów, oddanych
w obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

3. Roalriązanie Spó&i następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykeślenia Jej z
rej estru.

4. W czasie li].<rłidacji Spółka zachowuje osobowość prawną.
5. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia ,,w likwidacji'.
ó. Likwidatorami są człontowie Zarządu' o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenje

sądu nie wzraczy imych likwidatorów. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej jedną dziesiątą kapitafu zakładowego Sąd Rejeshowy może uzupehrió iiczbę 1
iillridatorów, ustanawiaj ąc j ednego lub dwóch likqridatorów

i
s66.W 

sprawach nie uregulowanych niniejszym statuteB mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Spółek Handlowych. 

- Ł


