Zarząd „ANDROPOL” Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu
11 października 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na
którym dokonano zmiany Statutu Spółki, z następującym porządkiem obrad:
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL” S.A. z siedzibą w Andrychowie
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 października 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku
obrad.
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL” S.A. z siedzibą w
Andrychowie

przyjmuje

następujący

porządek

obrad

Nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia: --------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------2. Wybór Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu
działalności Spółki. ------------------------------------------------------------------------------7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. --------------------------------------8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tesktu jednolitego Statutu „ANDROPOL“ S.A.
z siedzibą w Andrychowie.---------------------------------------------------------------------9. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. -----------------------------10. Sprawy różne. ------------------------------------------------------------------------------------11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

--------------------------------------

Następnie uchwałą nr 4 podjętą z dnia 11 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie „ANDROPOL” S.A. z siedzibą w Andrychowie dokonało zmiany Statutu
Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki:
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL” S.A. z siedzibą w Andrychowie
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 października 2022 roku w sprawie:

zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki
§ 1. „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL” S.A. z siedzibą w Andrychowie,
działając na podstawie art. 26 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 416 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu „ANDROPOL” S.A. w następujący sposób:
Artykuł 7 Statutu otrzymuje brzmienie: -----------------------------------------------------------„Przedmiotem działalności Spółki (określonym według PKD) jest: ------------------------------1) Produkcja wyrobów tekstylnych ( Dział 13 PKD ), ---------------------------------------2) Wykończanie wyrobów włókienniczych (13.30.Z PKD), ---------------------------------3) Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich ( 14.1 PKD ), ---------------4) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1 PKD), ----5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (35.30.Z PKD), ------------------------------------------------------------6) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z PKD), ----------------------------------7) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z PKD),----------------------------------8) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych
instalacji budowlanych (43.2 PKD), ----------------------------------------------------------9) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z PKD), ---------------------------------10) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z PKD), ------------------------------11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD),---------------------------------12) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.51.Z PKD), -----------------------------------------------------------------------13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z
PKD), ----------------------------------------------------------------------------------------------14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z PKD),-----------------------------------------------------------------------------------15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD), --------------------------------------------------16) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD).” -------------------------------------------------Uchwałą nr 5 podjętą z dnia 11 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie „ANDROPOL” S.A. z siedzibą w Andrychowie dokonało zmian Statutu
Spółki, w zakresie innym niż przedmiot działalności oraz uchwałą nr 6 z tej samej daty

przyjęło nowy tekst jednolity Statutu ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie w
następującym brzmieniu:

STATUT
/ TEKST JEDNOLITY /
ANDROPOL Spółka Akcyjna
I. Postanowienia ogólne --------------------------------------------------------------------------------Artykuł 1
1. Spółka działa pod firmą ANDROPOL Spółka Akcyjna. ----------------------------------------2. Spółka może używać skrótu firmy ANDROPOL S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w
językach obcych. ------------------------------------------------------------------------------------------Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest Andrychów. -----------------------------------------------------------------------Artykuł 3
1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. ----------------------------------------------------------2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Andrychowskie
Zakłady Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL”. ------------------------------------------------Artykuł 4
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów
prawa.
Artykuł 5
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----------------------------2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne
jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze
zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. --------------------------------Artykuł 6
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -------------------------------------------------------------II. Przedmiot działalności Spółki
Artykuł 7
Przedmiotem działalności Spółki (określonym według PKD) jest: -------------------------------1) Produkcja wyrobów tekstylnych ( Dział 13 PKD ), ---------------------------------------2) Wykończanie wyrobów włókienniczych (13.30.Z PKD), ----------------------------------

3) Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich ( 14.1 PKD ), ---------------4) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1 PKD), ----5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (35.30.Z PKD), ------------------------------------------------------------6) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z PKD), ----------------------------------7) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z PKD),----------------------------------8) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych
instalacji budowlanych (43.2 PKD), ----------------------------------------------------------9) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z PKD), ---------------------------------10) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z PKD), ------------------------------11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD),---------------------------------12) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.51.Z PKD), -----------------------------------------------------------------------13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z
PKD), ----------------------------------------------------------------------------------------------14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z PKD),-----------------------------------------------------------------------------------15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD), --------------------------------------------------16) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD). --------------------------------------------------III. Kapitał zakładowy Spółki
Artykuł 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 163 784 złote (słownie: dziesięć milionów sto
sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na

5 349 360

(słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji na
okaziciela o wartości nominalnej 1,90 złotych (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy)
każda.
2. Akcje Spółki wymienione w ust. 1 w liczbie 1 727 160 są akcjami na okaziciela serii A
oraz w liczbie 3 622 200 są akcjami na okaziciela serii B. -----------------------------------------3. Wszystkie akcje Spółki serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą
przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust.2 Statutu. -----------------------Artykuł 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia, która w szczególności określi podstawę prawną umorzenia, wysokość
wynagrodzenia

przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie

umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----------2. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w Kodeksie spółek
handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------------------IV. Organy Spółki
Artykuł 10
Organami Spółki są: --------------------------------------------------------------------------------------A. Zarząd, ------------------------------------------------------------------------------------------------B. Rada Nadzorcza, --------------------------------------------------------------------------------------C. Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------------A. Zarząd
Artykuł 11
1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, nie więcej jednak niż siedmiu.
------------------------------------------------------------------------------------------------2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu,
która trwa dwa lata. ---------------------------------------------------------------------------------------3. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----------------------------------4. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------5. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej
inicjatywy, pozostałych Członków Zarządu. ---------------------------------------------------------6. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu przed upływem
kadencji Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------------7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
Członka Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------------8. Były Członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku
sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, oraz do udziału w
Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania. ----------------------------------------

Artykuł 12
1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem
uprawnień zastrzeżonych przez przepisy prawa lub niniejszy Statut dla pozostałych organów
Spółki.
2. Do kompetencji Zarządu, bez wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego
Zgromadzenia, należy dokonywanie czynności prawnych w sprawie nabycia, zbycia,
obciążenia, albo oddania do korzystania pod jakimkolwiek tytułem prawnym: nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. -------3. Zarząd Spółki, niezależnie od tego czy jest jednoosobowy czy wieloosobowy, podejmuje
uchwały w następujących sprawach: ------------------------------------------------------------------1) przyjęcie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki i ich rekomendowanie
Radzie Nadzorczej; ------------------------------------------------------------------------------2) zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki lub kredytu; -------------------------------------------3) zawarcie przez Spółkę umowy leasingu; -----------------------------------------------------4) udzielenie przez Spółkę pożyczek na kwotę przewyższającą 100.000,00 złotych; ----5) udzielenie przez Spółkę poręczenia spłaty zobowiązań przekraczających kwotę
100.000,00 złotych; -----------------------------------------------------------------------------6) nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym; --------------------------------------------7) nabycie, zbycie albo likwidacja składnika majątku trwałego Spółki, którego wartość
przewyższa kwotę 100.000,00 złotych netto, z zastrzeżeniem przypadków należących
do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej; -------------8) zwołanie przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -------------------------9) wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku albo pokrycia straty; ------------10) zmiana Regulaminu organizacyjnego Spółki; ----------------------------------------------11) zmiana struktury organizacyjnej Spółki; ----------------------------------------------------12) dokonanie darowizny rzeczowej lub pieniężnej na cele społeczne lub dobroczynne o
wartości przekraczającej 10.000,00 złotych brutto; ----------------------------------------13) przyjęcie i zmiana zakładowego układu zbiorowego pracy; -----------------------------14) wprowadzenie albo zmiana Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania,
Regulaminów

premiowania,

Regulaminu

Zakładowego

Funduszu

Świadczeń

Socjalnych; ---------------------------------------------------------------------------------------15) rozpoczęcie zwolnień grupowych; -----------------------------------------------------------16) udzielenie prokury; ------------------------------------------------------------------------------

17) uchwalenie albo zmiany Regulaminu Zarządu; --------------------------------------------18) inne sprawy, jeżeli przepisy prawa wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd czy
wyrażenia przez niego zgody na dokonanie określonej czynności bądź wystąpienia z
określonym wnioskiem; ------------------------------------------------------------------------19) inne istotne sprawy, które w ocenie choćby jednego Członka Zarządu wymagają
podjęcia uchwały. -------------------------------------------------------------------------------Artykuł 13
Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację prac Zarządu
i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. W przypadku powołania Zarządu
wieloosobowego uchwalenie Regulaminu Zarządu jest obligatoryjne i określa on również
podział kompetencji Członków Zarządu. Regulamin Zarządu, a także każda jego zmiana,
nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -------------------Artykuł 14
1. Uchwały Zarządu wieloosobowego mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -------------------------------------------------2. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.--------------------------------------3. Członkowie Zarządu wieloosobowego mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----------------------4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu
Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin
Zarządu. Regulamin Zarządu nie może ustalać wymogów i ograniczeń udziału w posiedzeniu
Zarządu, które nie są niezbędne do identyfikacji osób uczestniczących w posiedzeniu i
zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----------------------------------------5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. --------------------------------------------------Artykuł 15
1. Uchwały Zarządu są protokołowane. --------------------------------------------------------------2. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska Członków
Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.
W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez Członka Zarządu wraz z
jego ewentualnym umotywowaniem. ------------------------------------------------------------------3. Regulamin Zarządu może określać bardziej szczegółową treść protokołu. --------------------

4. Protokół podpisuje co najmniej Członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający
głosowanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------Artykuł 16
1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej
informacji o: -----------------------------------------------------------------------------------------------1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -------------------------------------------------------2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z
zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym,
inwestycyjnym i kadrowym; ------------------------------------------------------------------3) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji o których mowa w pkt
1 i 2 powyżej, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację
Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje informacji
dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych. ------------------------------------------3. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są przez Zarząd na każdym
posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. ------------------4. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być przedstawione na piśmie, z
wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność
natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może
postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. ------Artykuł 17
1. Zarząd nie jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej
informacji o: -----------------------------------------------------------------------------------------------1) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, w tym
odstępstw od wcześniej wyznaczonych kierunków i podawania uzasadnienia tych
odstępstw;-----------------------------------------------------------------------------------------2) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub
mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
2. Ograniczenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmuje
posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. ---

Artykuł 18
1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli
i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo
samodzielnie jeden Prokurent oddzielny albo dwóch Prokurentów łącznych. ------------------2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli
i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu
albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem łącznym albo dwóch Prokurentów
łącznych. Prokurent oddzielny może samodzielnie składać oświadczenia woli i podpisywać w
imieniu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------Artykuł 19
1. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności
wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec
Spółki.
2. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. ----

Artykuł 20
W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia,
przy czym Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę, gdy nie został powołany pełnomocnik. ---B. Rada Nadzorcza
Artykuł 21
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, nie więcej jednak niż z pięciu
członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----------------------2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. ---------------------------------------3. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych.------------------------4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ------------------------------5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------Artykuł 22
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -------------------------------------------------------------------

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, na nim spoczywa obowiązek
należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady
Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.
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Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, o ile został wybrany, albo inny Członek Rady
Nadzorczej, wskazany przez nieobecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje
posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. ---------------------------------------------------4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie
nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego
Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------------------------5. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej oświadczenia woli oraz pisma
skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie niemożności
wykonywania przez niego funkcji czyni to Wiceprzewodniczący, o ile został wybrany lub
inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. -----------------------------Artykuł 23
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w
każdym kwartale roku obrotowego. -------------------------------------------------------------------2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej,
podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje
posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w
terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----------------------------------------------3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 powyżej,
występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. --------------------------------------------Artykuł 24
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę,
godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób
wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas
posiedzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej
Członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz
obecność na posiedzeniu co najmniej połowy liczby jej Członków. ------------------------------3. Posiedzenie może ważnie odbyć się bez wysyłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszeń
jeżeli jego data, godzina, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad zostały

ustalone na poprzednim posiedzeniu, z tym zastrzeżeniem, że zaproszenie wysyła się
nieobecnym na posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej. ------------------------------------------4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. --------------------------------------------------5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli
wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu
dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----------------------------6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach
nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy
Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w
posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. --------------------------------------------------------------------Artykuł 25
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------------2. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. -----------------------------------------------------------Artykuł 26
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na
posiedzeniu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest
ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co
najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. --------------------Artykuł 27
Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady, w
tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu
środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Rady Nadzorczej nie może określać
wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji uczestników posiedzenia i
zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----------------------------------------Artykuł 28
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. ---------------------------------------2. Rada Nadzorcza może: --------------------------------------------------------------------------------

1) delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
nadzorczych; -------------------------------------------------------------------------------------2) ustanawiać doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków
Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady
Nadzorczej). --------------------------------------------------------------------------------------3. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust.2 nie zwalnia jej
Członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. -----------------------------4. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz Komitet Rady
Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 29 ust. 3 Statutu,
chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Zastosowanie ma art. 29 ust. 4 Statutu. --------5. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz Komitet Rady
Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie
Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. ---Artykuł 29
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach
jej działalności. --------------------------------------------------------------------------------------------2. Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych i w innych postanowieniach
niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ------------------------------------1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
sprawozdania z wyników tej oceny; ----------------------------------------------------------2) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki; ---------------3) badanie i zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i
strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z
wykonania tych planów; ------------------------------------------------------------------------4) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich
wynagrodzeń; ------------------------------------------------------------------------------------5) 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. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty
Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób

zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w
sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo
innej umowy o podobnym charakterze, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji,
dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności
lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę
obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz
spółek powiązanych. -------------------------------------------------------------------------------------4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust.3 powyżej,
są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono
dłuższy termin. --------------------------------------------------------------------------------------------5. Zarząd nie może ograniczać Członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich
informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 powyżej. ----Artykuł 30
Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 Statutu, powinno
zawierać co najmniej: ------------------------------------------------------------------------------------1) wyniki ocen, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 Statutu;------------------------------2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w
Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności
działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu
wewnętrznego; -----------------------------------------------------------------------------------3) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w
artykule 16 Statutu; ------------------------------------------------------------------------------4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd
informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym
w art. 29 ust. 3 Statutu; -------------------------------------------------------------------------5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań
zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w
art. 32 Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------Artykuł 31
1. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada
Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić
kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego
Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 29 ust.2 pkt

1 Statutu. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego
przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------------------------2. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej
przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego
oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz
udziela odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------Artykuł 32
1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej
sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca
Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu
przygotowania określonych analiz oraz opinii. ------------------------------------------------------2. W umowie między Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada
Nadzorcza.
3. Zarząd zapewnia Doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych
informacji.
4. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub
na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego
charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy
nie jest ograniczony w czasie. --------------------------------------------------------------------------5. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy
Doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej
albo spółce lub Spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. -------------------------------6. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy Doradcy
Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia je w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady
Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------7. Walne Zgromadzenie Spółki może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia
wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku
obrotowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------Artykuł 33
1. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną
transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w
okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o

rachunkowości,

ustalonych

na

podstawie

ostatniego

zatwierdzonego

sprawozdania

finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. ---------------------------------------2. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane
na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę
świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. -------Artykuł 34
1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----------------2. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka. -------------------------------------------Artykuł 35
1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć
staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować
lojalności wobec Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------2. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu
mandatu.

C. Walne Zgromadzenie
Artykuł 36
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ---------------------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. --------------------------------------------------------------------3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty
zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 powyżej. --------------------------------------------5. Rada Nadzorcza zwołuje: ----------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w przepisanym
terminie,
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----------------6. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do
porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------Artykuł 37

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Rada Nadzorcza ustala porządek
obrad Walnego Zgromadzenia przez nią zwołanego. -----------------------------------------------2. 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. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone w postaci elektronicznej. ----------------------------------------------------------------------3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
zwołania Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------4. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwoływane jest za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadanych pocztą kurierską, nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 2 i 3 Statutu. -------------------5. Żądanie, o którym mowa w art. 37 ust. 2 Statutu, zgłoszone po terminie, będzie traktowane
jako wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.----------------------------------------------Artykuł 38
1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. ------------------------------------2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: ---1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w
Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad
Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego
Zgromadzenia, i ----------------------------------------------------------------------------------2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie Regulaminu szczegółowe zasady udziału w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji
akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. ----------------------Artykuł 39

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez
Przewodniczącego, albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 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. ------------------------------------------------------------------------------2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. ------------------------------------------Artykuł 40
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie albo w Białymstoku. -Artykuł 41
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na
nim akcji.
Artykuł 42
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. ----------------------------------------------2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków
organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak
również w sprawach osobowych. ----------------------------------------------------------------------3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w drodze
jawnego i imiennego głosowania. ----------------------------------------------------------------------Artykuł 43
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w przepisach
prawa i w niniejszym Statucie, należą: ----------------------------------------------------------------1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły
rok obrotowy; ------------------------------------------------------------------------------------2) rozpatrzenie i zatwierdzenie

sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok

obrotowy; -----------------------------------------------------------------------------------------3) podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat Spółki; -------------------------4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków; -------------------------------------------------------------------------------------5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej; ----------------------------6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ------------------------------7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------------------------------

8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych; --------------------------------------------------------------------------------9) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362
§ 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; ------------------------------------------------------10) zmiana Statutu Spółki; -------------------------------------------------------------------------11) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki. --------------------------------------------2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do opracowania tekstu jednolitego
zmienionego Statutu. -------------------------------------------------------------------------------------V. Gospodarka Spółki
Artykuł 44
Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd. --------------Artykuł 45
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -------------------------------------------------Artykuł 46
W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i
złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości; t.j. Dz. U. z 2021, poz. 217 ze zm.) oraz pisemne
sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -------------------------------------------------Artykuł 47
Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu
finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane
akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później
niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza
dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. -----------------------------------------------------------------------------Artykuł 48
1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -------------------------------1) kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------------------------------2) kapitał rezerwowy, ------------------------------------------------------------------------------3) kapitał inwestycyjny, ----------------------------------------------------------------------------4) dywidendy, ---------------------------------------------------------------------------------------5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------

2. Walne Zgromadzenie będzie miało wyłączne prawo podejmowania decyzji dotyczącej
przeznaczenia zysku netto. ------------------------------------------------------------------------------3. Zysk netto Spółki może zostać wyłączony w całości lub w części od podziału pomiędzy
akcjonariuszy w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i przeznaczony na inne cele. ------4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie
Spółki może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). ----------------------------------------------5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie
wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale
zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy,
dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale
zysku.
6. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a
jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest
wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy
wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne
Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata
dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. ---------------------------------7. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie pośredniczył pomiędzy Spółką i jej
akcjonariuszami przy wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z
przysługujących im praw z akcji m.in. przy wypłacie dywidendy, z zastrzeżeniem ustępu 8
poniżej.
8. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji
m.in. z tytułu dywidendy oraz ze zbycia akcji, mogą być wykonywane bezpośrednio przez
Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, na zasadach
określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------VI. Postanowienia końcowe
Artykuł 49
1.Ogłoszenia i informacje wymagane prawem i Statutem Spółka zamieszcza w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym oraz na własnej stronie internetowej. ---------------------------------2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się postanowienia Kodeksu
spółek handlowych.” -------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”--------------------------------------

