
STATUT SPÓŁKI ENTER AIR  SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka działa pod firmą Enter Air Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Enter Air S.A. 

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

§ 3 

1. Spółka prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami. 

2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a 

także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

§ 5 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a 

także warranty subskrypcyjne.  

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 6 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami; 

2) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; 



3) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany; 

4) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski; 

5) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów; 

6) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z 

wyłączeniem holdingów finansowych; 

7) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 

8) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy; 

9) PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

10) PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

11) PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 

12) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

13) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi; 

14) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 

15) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 

16) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli; 

17) PKD 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; 

18) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 

19) PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; 

20) PKD 79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 

21) PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 

22) PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;  

23) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

24) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 



25) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację; 

26) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 

27) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.543.750 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset 

czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 17.543.750 akcji o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 

a) 100.000 akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od A.000.001 do A.100.000; 

b) 10.443.750 akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od B.00.000.001 do 

B.10.443.750; oraz 

c) 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

2. Na żądanie akcjonariusza może zostać dokonana zamiana akcji imiennych Spółki na akcje na 

okaziciela. 

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (jeden) złoty. 

4. Akcje Spółki są zbywalne. 

5. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym 

Zgromadzeniu. 

§ 8 

Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. 

§ 9 

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w trybie i 

na warunkach określonych w tej uchwale, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać 

umorzone (umorzenie dobrowolne).  

2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. 

Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów 

netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o 

kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie 

może nastąpić bez wynagrodzenia. 

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 



4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia 

akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób 

obniżenia kapitału zakładowego. 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 10 

Organami Spółki są: 

A. Zarząd. 

B. Rada Nadzorcza. 

C. Walne Zgromadzenie. 

A. ZARZĄD 

§ 11 

1. Zarząd składa się z co najmniej 1 (jednego) członka.  

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji powołuje i odwołuje 

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.  

3. Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu przed 

upływem kadencji Zarządu.  

4. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat.  

§ 12 

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest 

jeden członek Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu 

Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łączne.  

§ 13 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych 

i pozasądowych.  

2. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie i podejmowanie decyzji we wszystkich 

sprawach Spółki nie zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych lub niniejszym Statutem 

dla pozostałych organów Spółki. 

3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności 

Spółki.   



4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa 

przewidują surowsze wymagania. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos. W razie 

równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile został powołany. 

5. W przypadku powołania Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i 

przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka 

Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W przypadku braku 

powołania Prezesa Zarządu pracami Zarządu kieruje członek Zarządu wybrany przez 

pozostałych członków Zarządu spośród swojego grona. 

6. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w 

rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwraca się do 

Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają 

transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności 

operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy 

udział kapitałowy. 

§ 14 

1. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, 

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

2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, ustalony przez 

Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

B. RADA NADZORCZA 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością 

głosów, na okres wspólnej kadencji. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., Rada Nadzorcza będzie składać się z przynajmniej 5 (pięciu) członków. 

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej.  

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. 

4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 



5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych 

przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 

minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 14 ust. 1 niniejszego Statutu, pozostali 

członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady 

Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego 

następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej 

powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie. 

6. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji 

niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej 

powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. 

7. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę 

w sporach z członkami Zarządu. 

8. Przy czynnościach określonych w ust. 7 powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez 

Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po uprzednim podjęciu 

przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały. 

9. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej 

dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i 

podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do 

Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 

niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 

(nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, 

o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, 

pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji 

powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany 

jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. 

10. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w § 14 ust. 9 powyżej, Zarząd 

zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad 

tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania 

zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych 

członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 



2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od 

dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej 

powinno zostać zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek 

Zarządu. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.  

§ 17 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez doręczenie wszystkim członkom Rady 

zawiadomień, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej bądź w jakiejkolwiek innej 

formie umożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie się z treścią zawiadomienia, 

określających datę, miejsce i porządek obrad, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed 

ustaloną datą posiedzenia. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa przewidują surowsze warunki ich powzięcia. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada 

jeden głos. W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

3. 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 wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do podejmowania uchwał za pośrednictwem 

telefonu lub innych środków umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na 

odległość. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się są ważne, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego bez 

zwoływania posiedzenia, pod warunkiem, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi 

zastrzeżeń co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. 



6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 16 ust. 3, 4 i 5 powyżej, nie dotyczy 

wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka 

Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

7. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej ustalony 

przez Radę Nadzorczą. 

§ 18 

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

posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego członka Rady.  

2. Rada Nadzorcza może na czas oznaczony delegować swoich członków do indywidualnego 

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również 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. 

§ 19 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach 

jej działalności. 

2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych 

postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w 

szczególności: 

1) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; 

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym; 

3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

5) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu; 

6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej; 

7) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki; 

8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego 

Zgromadzenia; 



9) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu; 

10) wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach 

innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. 

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi zgody na: 

1) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości; 

2) zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach; 

3) nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w 

spółkach o wartości przekraczającej 10.000.000,00 zł; 

4) tworzenie oddziałów Spółki za granicą; 

5) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym (zgodnie z § 12 ust. 

6); 

6) sposób wykonywania przez Spółkę uprawnień korporacyjnych w stosunku do innych 

spółek, w których Spółka posiada udziały (akcje), w zakresie powoływania członków 

zarządu lub rady nadzorczej; 

7) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

4. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla ważności 

uchwał i zgód Rady Nadzorczej o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1), 9), 10) oraz § 18 ust. 3 

pkt 2), 3), 5) i 6) wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez 

jednego członka niezależnego, o którym mowa w § 14 ust. 9. 

5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do żądania od Zarządu oraz pracowników Spółki informacji 

i wyjaśnień dotyczących Spółki i jej działalności, które uzna za niezbędne dla realizacji 

należących do niej kompetencji. 

§ 20 

1. Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech 

jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w 

rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie 

rachunkowości lub rewizji finansowej. 

2. Rada Nadzorcza, która liczy 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu. 

3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: 

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 



2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego 

oraz zarządzania ryzykiem; 

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta; 

5) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym; 

6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. 

4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw 

wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów 

Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

5. Postanowienia § 19 ust. 1-3 wchodzą w życie z momentem, w którym Spółka stanie się 

spółką publiczną. 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 21 

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego. 

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady 

Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego. 

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie 

zwołał go w przepisanym terminie. 

§ 22 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 

§ 23 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

2. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się 

przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 



1539 ze zm.). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. 

3. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, ogłoszenie o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia będzie mogło zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez 

akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego 

taką informację, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady 

przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki. 

Zasady te powinny umożliwiać: 

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą 

mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu 

innym niż miejsce obrad; 

3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w 

toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia. 

§ 24 

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub 

przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na 

piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 

2. Z chwilą kiedy Spółka stanie się spółką publiczną, pełnomocnictwo do uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie 

lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie 

wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 25 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że 

przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla 

powzięcia danej uchwały.  

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 



3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne glosowanie zarządza się przy 

wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie 

członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 

również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby 

jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

4. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyte po tym jak Spółka stanie się spółką publiczną uchwali 

Regulamin Walnego Zgromadzenia. 

§ 26 

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok 

obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków; 

3) podział zysku lub pokrycie straty; 

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. 

2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; 

2) zmiana Statutu Spółki; 

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 

5) emisja obligacji zamiennych oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; 

6) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; 

7) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; 

8) umorzenie akcji; 

9) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki; 

10) rozwiązanie i likwidacja Spółki. 

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności 

nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 

 



§ 27 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 

nieobecności dowolny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady 

Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera dowolny członek Zarządu, po czym spośród osób 

uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich 

głosów, jednakże łącznie przerwy w obradach nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. 

V. PODZIAŁ ZYSKU. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§ 28 

1. Jeżeli Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, na pokrycie straty należy utworzyć 

kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, 

dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet 

dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe 

Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu 

spółek handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami 

Kodeksu spółek handlowych. 

3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki mogą być tworzone kapitały rezerwowe na pokrycie 

szczególnych strat lub wydatków Spółki. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne 

Zgromadzenie. W szczególności kapitały rezerwowe utworzone z zysku mogą być 

przeznaczone na wypłatę dywidendy lub zaliczki na jej poczet, w granicach określonych 

przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce 

kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe. 


