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Barbara Chwesiuk, dzialalqc w imieniu wlasnym, niniejszym o6wiadcza, 2e zawiqzuje, jako
zalo2y ciel, s p6lkg a kcyj n q, zw anq d a lej,,S p6lkq",

Postanowienia og6lne

s2
1' Spolka prowadzic bgdzie dzialalno6c gospodarczq pod firmq CIELESNICA SpOLKA

AKCYJNA.
2. Spolka moze uzywa6 skr6tu firmy CIELESNICA S.A. ,{t

3. Siedzibq Spotkijest CieleSnica, gmina Rokitno, powiat bialski, woj. lubelskie.
4' Sp6lka prowadzi dzialalnoSi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozajej granicami.
5' Spolka mo2e tworzyc i przystqpowac do innych podmiotow zarowno z siedzibq na terytorium

Polski, jak i poza jej granicami, w szczegolnoSci nabywaC udzialy, akcje lub inne tytuty
uczestnictwa w innych spolkach i podmiotach.

6. Czas trwania Sp6lki jest nieozna czony (w przypadku gdy czas trwania sp6tki jest oznaczony,
nalezy wyra2nie przewidziec to w statucie poprzez wskazanie konkretnej daty lub zdarzenia
w przyszlo6ci, ktorego zaistnienie stanowi6 bgdzie przyczyne rozwiqzania Spolki, bqd2 teZ
okresu czasu na jaki spotka zostala zawarta, art. w latach).
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1. Przedmiotem dzialalno6ci Spolki wedlug Polskiej Kwalifikacji DzialalnoSci jest:

1) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD 55.10. Z - dzialalnoSc wiodaca:
2) Restauracje i inne placowki gastronomiczne - pKD 56.10.A.
3)Pozostaleprze[ltarzanieikonsen,vowanieowoc6wiwarzyw_PKD1o.3g'z,
4) Przefuorstwo herbaty i kawy - pKD 10.83.2., &

5) Produkcja przypraw * pKD 10.84.2.,
6) Produkcja pozostalych artykut6w spozywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - pKD
10.89.2
7) Produkcja napoj6w bezalkoholowych; produkcja w6d mineralnych i pozostalych wod
butelkowanych - PKD 11.07.2,
8) Pozyskiwanie dziko rosnqcych produktow lesnych, z wylqczeniem drewna
02.30.2,
9)Sprzedaz hurtowa owoc6w i warzyw pKD 46.31,
10)sprzedaz hurtowa napojow alkoholowych i bezalkoholowych pKD 46.34,
11) Sprzedaz hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw pKD 46.37,
12)Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi pKD 1 1.01,
13)Produkcja win gronowych PKD 11.02,
14)Produkcja cydru i pozostalych win owocowych pKD 1 1.03,
15)Produkcja pozostalych niedestylowanych napoj6w fermentowanych pKD j1.04,
1G)Produkcja piwa PKD 11.05,
17)Produkcja maszyn stosowanych w przetworstwie zywnosci, tytoniu i produkcji napoj6w
PKD 28.93.

2' Jezeli okre6lony w ust. 1 przedmiot dzialalno6ci wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia,
licencji bqdz wpisu do rejestru dzialalnoSci regulowanej, podjgcie przez Sp6lkg dzialalnoSci
w tym zakresie mozliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i

wpis6wdoodpowiednichrejestrow' 
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Kapitat zakladowy, akcje
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1. Kapital zak{adowy Sp6lki wynosi 6.487.178,00 zl (szeS6 milion6w czterysta osiemdz*esiqt

siedem tysiqcy sto siedemdziesiqt osiem zlotych) idzieli siq na 6.487.178 (sze6c milion6w

czterysta osiemdziesiqt siedem tysigcy sto siedemdziesiqt osiem) akcji o wartoSci nominalnej

1 zl (slownie jeden ztoty) kalda akcja, w tym:

1) 26.000 (stownie: dwadzieScia sze66 tysiqcy) akcji serii A imiennych, zwyklych, o

numerach od 00001 do 26.000, uprzywilejowanych co do glosu w ten sposob, 2e na

ka2dq akcjq tej serii przypada dwa glosy;

2) 74.000 (stownie: siedemdziesiqt cztery tysiqce) akcji serii B, zwyklych, na okaziciela, o
numerach od 00001 do 74000:

3) 5.482.749 (piqc milionow czterysta osiemdziesiqt dwa tysiqce siedemset czterdzie6ci

dziewig6) akcji serii C, zwyklych, imiennych, o numerach od 000001 do 5482749;
4) 580.000 (pigcset osiemdziesiqt tysiqcy) akcji serii D, zwyklych, imiennych, o numerach od

000001 do 580000;
5) 147.633 (sto czterdzieSci siedem tysiqcy sze6iset trzydzieSci trzy) akcje serii E, zwyklych,

na okaziciela, o numerach od 000001 do 147633, .{t

6) 176.796 (sto siedemdziesiqt szeSc tysiqcy siedemset dziewig6dziesiqt sze56) akcji serii F,

zwykNych, na okaziciela, o numerach od 000001 do 176796
2. Kapital zakladowy Sp6lki zostanie pokryty wkladami pieniqznymi, kt6re zostanq wniesione w

wysokoSci 25.000 (dwadzie6cia pi96 tysiqcy) zlotych przed wpisaniem Sp6lki do rejestru, a w
pozostalej czq6ci w wysoko6ci 75.000 (siedemdziesiqt pig6 tysiqcy) ztotych w terminie do 3'1

sierpnia 2018 roku.

3. Akcje nowych emisji mogq byc akcjami imiennymi lub na okaziciela.

4. Wylqczona jest mozliwoSc zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
5. Spolka mo2e emitowac obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszehstwa

oraz warranty su bskrypcyj ne.

6. Akcje Sp6lki mogq by6 umazane jedynie za zgodq akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji okre6la ka2dorazowo uchwala Walnego
Zgromadzenia.
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1. Akcjonariuszom akcji imiennych uprzywilejowanych przysluguje prawo pienruszedistwa

nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych pzeznaczonych do zbycia.
2. Akcjonariusz zamierzajqcy zby6, akcje imienne uprzywilejowane ma obowiqzek

zawiadomienia na piSmie Zarzqdu oraz wszystkich pozostatych akcjonariuszy posiadajqcych

akcje imienne uprzywilejowane, ze wskazaniem: osoby potencjalnego nabywcy, liczby akcji
pzeznaczonych do zbycia oraz ceny. Tre6i zawiadomienia powinna zawierac upowaZnienie

dla Sp6lki, reprezentowanejprzezZarzqd, do odbierania o6wiadczeh o skorzystaniu zprawa
pieruszehstwa nabycia akcji.

3. W przypadku nabycia akcji w ramach realizaqi prawa pierwszenstwa, cena nabycia rowna

bgdzie cenie wskazanej w zawiadomieniu, o ktorym mowa w ust. 2, nie wiqkszej jednak od

ceny rynkowej tych akcji na dziefi zloZenia zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2. W
przypadku wqtpliwo6ci co do rynkowej ceny akcji, jej ostatecznego ustalenia dokona

rzeczoznawca powolany przez zarzqd na wniosek jednego z akcjonariuszy uprawnionych z
tytulu prawa pierwszehstwa. Wystqpienie przez jednego z uprawnionych akcjonariuszy z

wnioskiem o powolanie rzeczoznawcy powoduje zawieszenie biegu termin6w, o kt6rym

mowa w ust.4.
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4. Uprawnieni akcjonariusze mogq wykonad prawo pienruszehstwa w terminie 14 dhi od
otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akqi.

5. Akcjonariusze wykonujq prawo pierwszenstwa poprzez zloZenie zarzqdowi Sp6tki
pisemnego oSwiadczenia o realizacji prawa pierwszeistwa przed uplywem terminu, o ktorym
mowa w ust, 4. OSwiadczenie powinno wskazywacliczbq akcji, kt6re akcjonariuszzamierza
naby6 w ramach realizacji prawa pienruszefistwa.

7, W przypadku, gdy oSwiadczenia o realizacji prawa pienruszehstwa spelniajqce wymogi, o
kt6rych mowa w ust. 5, obejmujq akcje w liczbie pzekraczajqcej liczbq akcji przeznacz,6,nych
do zbycia, zarzqd Sp6tki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w
kapitale zakladowym przez akcjonariuszy, kt6rzy zlolyli o6wiadczenia o realizacji prawa
pienruszefistwa.

8' Zarzqd Sp6lki w terminie 7 dni liczqc od uplywu terminu do skladania o6wiadcz en o zamiarze
skorzystania z prawa pierwszehstwa, o kt6rym mowa w ust. 4, sporzqdzi listq osob, kt6re
zloZyly takie oSwiadczenia wrazz przypisanq kazdej ztych osob liczbq akcji i numer6w akcji
oraz cenq ich nabycia, z uwzglgdnieniem ust. 3 i 7, i przeka2e jq akcjonariuszowi
zamierzaiqcemu zbyc akcje oraz akcjonariuszom kozystajqcym zprawa pierwszehstwa.

9. Termin zaplaty za akcje nabywane w ramach realizacji prawa pienvszehstwa wynosi 30 dni,
liczqc od daty przekazania akcjonariuszowi korzystajqcemu z prawa pierwszens1va przez
zarzqd Spotki listy, o ktorej mowa w ust. 8. W przypadku bezskutecznego uplywu tego
terminu, akcje za ktore nie uiszczono ceny nabycia mogq zosta6 zbyte przez akcjonariusza
w calo6ci lub czq6ci na vecz nabywcy wskazanego w zawiadomieniu, o kt6rym mowa w ust.
2, na warunkach tam wskazanych, To samo dotyczy przypadku nie skorzystaniaz prawa
pierurszenstwa wobec calo6ci lub czqsci akcji przeznaczonych do zbycia .litrzez
uprawnionych akcjonariuszy.

10. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiqzkow wynikajqcych z
powyzszych postanowief jest bezskuteczne wobec Sp6lki, chyba 2e zbycie nastqpilo w
ramach postgpowania egzekucyjnego.

Organy Sp6lki

s6
OrganamiSp6lki sq:
1) Zarzqd;
2) Rada Nadzorcza:
3) Walne Zgromadzenie.

Zarzqd

s7
1. Zarzqd Spolki sklada sig z jednego do trzech czlonk6w, w tym Prezesa i w przypadku

Zarzqdu wiel oosoboweg o- Wicep rezesa I u b dw6ch Wiceprezes6w.
2. Czlonk6w Zarzqdu powoluje iodwoluje Rada Nadzorcza. {U,

3' Liczbq czlonk6w Zarzqdu kazdej kadencji okreSla Rada Nadzorcza, dokonujqc wyboru
czlonkow Zarzqdu.

4. Kadencja Zarzqdu tnva 5 lat. Czlonk6w Zarzqdu powoluje siq na okres wsp6lnej kadencji,

s8
1. Spolkgreprezentuje:

1) Prezes Zarzqdu-jednoosobowo;
2) Czlonek Zarzqdu (Wiceprezes) lqcznie z drugim czlonkiem Zarzqdu (Wiceprezesem) lub

prokurentem.

2. W przypadku Zarzqdu wieloosobowego kazdy z czlonkow zarzqdu moze samodzielnie, bez
uprzedniej uchwaly Zarzqdu, prowadzic sprawy nie przekraczajqce zakresu zwyklych
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.dr,

czynno6ci Sp6lki. Sprawy wymagajEce uprzedniej uchwaly Zarzqdu okre6lone zostanq w
Regulaminie Zarzqdu, o ktorym mowa w ust. 5.

Uchwaly Zarzqdu zapadajq bezwzglqdnE wiQkszoSciq glosow. W przypadku r6wnoSci
glos6w decyduje glos Prezesa Zarzqdu.
Prezes Zarzqdu kieruje pracami Zarzqdu, w szczegolno6ci: koordynuje i organizuje pracq

czlonk6w Zarzqdu, a tak2e zwoluje i przewodniczy posiedzeniom Zarzqdu. W czasie

nieobecnoSci Prezesa Zarzqdu obowiqzki te wykonuje Wiceprezes Zarzqdu, a w przypadku

gdy jest ich dw6ch- wyznaczony Wzez Prezesa czlonek Zarzqdu.
Szczeg6lowy zakres kompetencji i obowiqzkow Zazqdu, a tak2e tryb jego dzialania okre6la

Regulamin Zarzqdu. Regulamin Zarzqdu uchwala Zarzqd i zatwierdza Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza

se
Rada Nadzorcza skNada sig z trzech do pigciu czNonk6w, w tym Przewodnicza.iego,
powolywanych przez Walne Zgromadzenie na wsp6lnq pigcioletniq kadencjq.
Walne Zgromadzenie dokonujqc wyboru czlonk6w Rady Nadzorczej okreSla liczbq czlonk6w
Rady danej kadencji.
Czlonek Rady Nadzorczej powinien posiadac nalezyte wyksztalcenie, do6wiadczenie
zawodowe oraz by6, w stanie poswiqci6 niezbgdnq ilo56 czasu, pozwalajqca mu w spos6b
nalezyty wykonywac swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

s10
Rada Nadzorcza dziala na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez

Walne Zgromadzenie Regulaminu.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej taz na kwartal. Posiedzenie Rady
Nadzorczej powinno byi takze zwolane na zqdanie kazdego z czlonk6w Rady lub na

wniosek Zarzqdu.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogq uczestniczyd czlonkowie Zarzqdu oraz inne osoby
za p roszo n e przez P rzewod n i czqceg o Rady N adzo rczej.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoluje przewodniczqcy WaLnego

Zgromadzenia, na ktorym dokonano wyboru Rady, przed zamknigciem Walnego
Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie moZe przypadac p62niej niZ dwa tygodnie po dacie
odbycia Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwolania posiedzenia w tym trybie,
pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoluje Zarzqd w terminie trzech
tygodni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia, ktore dokonalo wyboru Rady.

Z zaslrzeleniem ust. 4, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoNuje Przewodniczqcy Rady
Nadzorczej.
Do zwolania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich
czlonk6w Rady Nadzorczej, wyslane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na

wskazane puez czlonkow Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyraZenia na pi6mie

zgody przez czlonka Rady Nadzorczej - wyslanie zaproszenia pocztq elektronicznq na

wskazany przez czlonka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierai co

najmniej : termi n i miejsce posiedzenia oraz szczeg6lowy porzqdek obrad.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly, jezeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej polowa
jej czlonkow, a wszyscy czlonkowie zostali zaproszeni. Zmiana okre6lonego w zapro'skeniu
porzqdku obrad moZliwa jest na posiedzeniu jedynie w6wczas, gdy obecni sq na nim

wszyscy czlonkowie Rady i nikt nie wnosi w tym zakresie sprzeciwu.
Czlonkowie Rady Nadzorczq mogq brac udzial w podejmowaniu uchwal Rady Nadzorczej,
oddajqc swoj glos na pi6mie za po6rednictwem innego cztonka Rady Nadzorczej. Oddanie

4.

5.

4
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5.

6.

8.
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glosu na pi6mie nie moZe dotyczyc spraw wprowadzonych do porzqdku obrad na

posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Czlonkowie Rady Nadzorczej mogE podejmowa6 uchwaly w trybie pisemnym lub przy

wykorzystywaniu Srodk6w bezpo6redniego porozumiewania siq na odleglo66, Podjqta*gr ten

spos6b uchwala jest waZna, gdy wszyscy czfonkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni

o treSci projektu uchwaly i oddali swoje gfosy.

10. Szczeg6lowe zasady itryb podejmowania uchwal, o kt6rych mowa w ust.8 i9 okre6la

Regulamin Rady Nadz orczej.
11. Uchwaly Rady Nadzorczej zapadajq bezwzglqdnq wigkszo6ciq gNos6w,

s11
1. Rada Nadzorcza sprawuje staly nadz1r nad dzialalnoSciq Sp6tki we wszystkich dziedzinach

jej dzialalnoSci.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale2y w szczeg6lno6ci:
1) ocena sprawozdania Zazqdu z dzialalno$;ci Spolki oraz jednostkowego sprawozdania

finansowego za ubiegly rok obrotowy w zakresie ich zgodnoSci z ksiggami,
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to takZe skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitatowej, o ile jest ono sporzqdzane;

2) ocena wnioskow Zazqdu co do podzialu zysk6w lub pokrycia straty;
3) skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wynikow czynnol.ci, o

kt6rych mowa w pkt 1 i 2 powyzej;

4) wybor bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania
finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono
sporzqdzane;

5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planow finansowych Spolki, jak rowniez okre6lanie
ich zakresu oraz terminow przedkladania przezZarzqd;

6) zatwierdzanie strategii rozwoju Sp6tki;

7) uchwalanie regulaminu szczeg6lowo okreSlajqcego tryb dzialania Rady Nadzorczej;
8) zaluierdzanie regulaminu Zarzqdu Spolki;
9) ustalanie wysoko6ci wynagrodzenia i innych warunk6w um6w oraz zawieranie um6w z

czlonkami Zarzqdu Sp6tki, z zastrzeZeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Sp6lki
wyn i kaj qcy ch z bezwzg l gd n i e o bowi qzuj qcych przepisow;

10) opiniowanie wszelkich wniosk6w o podjgcie uchwal skierowanych przez Zarzqd do

Walnego Zgromadzenia Spolki ;

11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spolki, 'xt^

12) zawieszanie, z wa2nych powod6w, w czynno6ciach poszczeg6lnych lub wszystkich
czlonk6w Zarzqdu;

13) delegowanie czlonk6w Rady Nadzorczej do czasowego (na okres nie dtu2szy ni2trzy
miesiqce) wykonywania czynno6ci czlonk6w Zazqdu, ktorzy nie mogq sprawowac
swoich funkcji.

3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej nale?y wyrazanie zgody na:

1) nabywanie, obejmowanie lub rozporzqdzanie przez Sp6lkq nastqpujqcymi skladnikami

majqtku, kt6rych warto6i przekracza 150,000 zl (slownie zNotych: sto piq6dziesiqt

tysigcy):
a) akcjami, udzialami lub innymi tytulami uczestnictwa w sp6lkach lub innych

podmiotach;

b) nieruchomo6ciami, prawem u2ytkowania wieczystego lub udzialami w
nieruchomoSciach;

c) innymi niz nieruchomoSci skladnikami rzeczowych aktywow trwalych,
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2) obciqzanie skladnik6w majqtku, spelniajqcych kryteria, o kt6rych mowa w pkt 1 powyzej,
na kwotq (sumq zabezpieczenia) r6wnq lub przekraczajqcq 100.000 zl (slownie zl6tych:
sto tysiqcy),

3) zawieranie przez Spolkq nastgpujqcych um6w:
a) um6w, ktorych przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z dlugu, o wartosci

przekraczajqcej 100,000 zl (slownie ztotych: sto tysigcy),
b) um6w niezwiqzanych z przedmiotem dzialalno6ci Sp6lki, okreSlonym w S 2

niniejszego statutu, w ktorych warto66 Swiadczenia Spolki przekracza 100. 000 zl
(slownie ztotych: sto tysiqcy),

4) udzielanie przez Spolkq porgczen i gwarancji podmiotom innym
rozumieniu Kodeksu sp6lek handlowych.

I
"lll"

niz Sp6lki zale2ne w

5) zawieranie przez Sp6lkq innych, ni2 wylej wymienione um6w lub zaciqganie
zobowiqzafi, w kt6rych warto6i Swiadczenia Spolki przekracza 2OO,OOO (slownie
zlotych: dwieScie tysiqcy) zlotych,

6) wyplatg zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
4. Odmowa wyrazenia zgody przez Radg Nadzorczq w sprawach wymienionych w ust. 3

powyzej, wymaga uzasadnienia.

Walne Zgromadzenie

s12
1. Walne Zgromadzenie moze bye zwyczalne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczaine Walne Zgromadzenie powinno odbyi sig w terminie nie dluzszym niz sze66

miesiqcy po zakonczeniu kazdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje siq w przypadkach okre6lonych w Kodeksie

spolek handlowych, a tak2e gdy organy lub osoby uprawnione do zwolywania Wadinych
Zgromadzert uznajqto za wskazane.

4. Walne Zgromadzenie odbywa siq w siedzibie Spolki. Walne Zgromadzenie moze odbywa6
sig rowniez w BiaNej Podlaskiej, Siedlcach, Warszawie i Lublinie.

5. Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzqd Spolki, co nie narusza uprawnieh do zwotywania
Walnego Zgromadzenia, o kt6rych mowa w ust. 6 ponizej.

6. Radzie Nadzorczej, a tak2e akcjonariuszom reprezentujqcym co najmniej polowg kapitalu
zakladowego lub co najmniej polowq glosow w spolce przysluguje prawo zwglania
zwyczainego Walnego Zgromadzenia, jezeli zarzqd nie zwola go w terminie pozwalaj:qcym
na jego odbycie w terminie 6 miesigcy po zakonczeniu poprzedniego roku obrotowego, oraz
nadzwy czain eg o Wa I neg o Zg rom ad zenia, jeze I i zwola n ie g o uznajqza wskaza ne.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujqcy co najmniej 1l2O kapitalu zakladowego mogA
2qda6' zwolania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia okre6lonych spraw
w porzqdku obrad tego zgromadzenia. Zqdanie nale2y zlo2y6, zazqdowi na pismie lub w
postaci elektronicznej.

B. Walne Zgromadzenie zwoluje siq przez ogloszenie w Monitorze Sqdowym i Gospodadzym,
ktore powinno by6 dokonane co najmniej na lzy tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia.

9. W ogloszeniu o Walnym Zgromadzeniu naleZy oznaczyc: datg, godzing i miejsce Walnego
Zgromadzenia oraz szczeg6lowy porzqdek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu
Sp6tki powolac nale2y dotychczas obowiqzujqce postanowienia, jak r6wniez treSc
projektowanych zmian. Jezelijest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian,
ogloszenie moZe zawierac projekt nowego tekstu jednolitego statutu wtaz z
wyszczegolnieniem nowych lub zmienionych postanowieri statutu.
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Walne Zgromadzenie moze podejmowa6 uchwaly jedynie w sprawach objqtych

szczeg6lowym porzqdkiem obrad, zzastrze2eniem art. 404 Kodeksu sp6lek handlowych.

Porzqdek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarzqd Sp6lki albo inny podmiot zwolujqcy

bqd2 Zqdalqcy zwolan ia Wal nego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujqcy co najmniej 1120 kapitalu zakladowego mogq

Zqdae umieszczenia poszczeg6lnych spraw w porzqdku obrad najbliZszego Walnego

Zgromadzenia. Stosowne zqdanie powinno zosta0 zgloszone Zarzqdowi na pi6mie lub w
postaci elektronicznej, nie pozniej ni| na 14 dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia. Zqdanie powinno zawierae uzasadnienie lub projektu uchwaly dotyczqcej
proponowanego punktu porzqdku obrad. Zarzqd jest zobowiqzany niezwlocznie, nie po2niej

jednak niz na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, oglosic
zmiany w porzqdku obrad, wprowadzone na 2qdanie akcjonariuszy.
Jezeli zqdanie, o ktorym mowa w ust. 3 zgloszone zostanie po terminie, traktowane jest jako

wniosek o zwolanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. $
s14

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczqcy Rady Nadzorczej lub w jego zastqpstwie inny
czlonek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecno6ci tych os6b do otwarcia Walnego
Zgromadzenia upowaznieni sq w kolejnoSci: Prezes Zarzqdu, osoba Wznaczona przez

Zarzqd albo obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz posiadajqcy akcje uprawniajqce do
wykonywania najwiqkszej liczby glos6w. Nastqpnie, spoSr6d os6b uprawnionych do

uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu, z zaslrze2eniem art. 400 S 3 Kodeksu
spolek hand lowych, wybiera siq Przewodniczqcego Zg romadzen ia.

Walne Zgromadzenie mo2e wiqkszo6ciq 2/3 glosow zarzqdzic przerwQ w obradach. Lqcznie
przeruy nie mogq tnruac dluzej ni2 30 dni.

Walne Zgromadzenie jest wa2ne jezeli jest sq na nim obecni, osobi6cie lub pzez
przedstawiciela, akcjonariusze reprezentujEcy co najmniej 1/3 kapitatu zakladowego, chyba,
2e bezwzglqdnie obowiqzujqce przepisy przewidujq surowsze wymogi w zakresie kworum.
Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadajq bezwzglqdnq wigkszo6ciq gtos6w, jezeli pzepisy
Kodeksu sp6lek handlowych,bqd2 niniejszego statutu nie stanowiqinaczej. {t

Uchwaly Walnego Zgromadzenia, opr6cz innych spraw wymienionych w Kodeksie Sp6lek
handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarzqdu z dzialalno6ci Sp6lki oraz

sprawozdania finansowego Sp6lki za ubiegty rok obrotowy;
2) udzielenie absolutorium czlonkom organow Sp6lki z wykonania pzez nich obowiqzk6w
3) postanowienia dotyczqce roszczefi o naprawienie szkody przy zawiqzaniu Sp6lki lub

sprawowaniu zarzqdu albo nadzoru;
4) zbycie lub wydzierzawienie przedsigbiorstwa Spolki lub jego zorganizowanej czq6ci oraz

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
5) zawarcie umowy kredytu, po2yczki, porqczenia, darowizny, zwolnienia z dlugu lub innej

podobnej umowy z czlonkiem Zarzqdu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem
albo na rzeczktorejkolwiek z tych osob;
podwyzszenie i obnizenie kapitalu zakladowego;
umorzenie akcji;
zmiana statutu; "t

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszefistwa oraz emisja warrant6w
subskrypcyjnych;
podzial zysku Sp6lki i ustalenie sposobu pokrycia straty Sp6lki;
rozwiqzanie Sp6lki.

4.

1.

4.

o)

7)

B)

e)

10)

11)
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6. Nabycie i zbycie nieruchomoSci, u2ytkowania wieczystego lub udziatu w nieruchomoSci nie

wymaga uchwaly Walnego Zgromadzenia.
Gospodarka finansowa Sp6lki
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1. Rokiem obrotowym Sp6lkijest rok kalendarzowy, 's'

2. Sp6tka prowadzi ksiqgowo56 zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

3. W spolce tworzy sig nastqpujqce kapitaly i fundusze:

1) kapital zakladowy;
2) kapital zapasowy,

3) kapitat z aktualizacji wyceny,
4) kapital rezerwowy.

4. Spolka mo2e tworzyc i znosic uchwalq Walnego Zgromadzenia, na poczqtku i w trakcie roku

obrotowego, inne kapitaly i fundusze.
5. O przeznaczeniu utworzonych w Spolce kapitat6w i funduszy decyduje Walne Zgromadzenie

z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Zarzqdu.
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1. Spos6b pzeznaczenia zysku netto Spolki okre6la uchwala Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisow z zysku na kapital zapasowy w wysokoSci co

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopoki kapitaN ten nie osiqgnie przynajmniejf-.Onej

trzeciej czqSci kapitalu zakladowego.
3. O przeznaczeniu Srodk6w zgromadzonych na kapitale zapasowym rozstrzyga Walne

Zgromadzenie, jednakle czq66 kapitalu zapasowego odpowiadajqca jednej trzeciej kapitalu
zakladowego mo2e byc przeznaczona wylqcznie na pokrycie strat Sp6lki wykazanych w
sprawozdaniu finansowym.

4. Walne Zgromadzenie moze przeznaczyc zysk netto Spolki na:

1) dywidendq dla akcjonariuszy,
2) pozostale kapitaly i fundusze, l

3) inne cele.

5. Dzieh dywidendy oraz termin wyptaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
6. Zazqd Sp6lki jest upowazniony do podjgcia uchwaly w sprawie wyptaty akcjonariuszom

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jezeli Spolka
posiada Srodki wystarczajqce na wyptatg i spelnione zostanq warunki wyptaty zaliczki
okreSlone w przepisach Kodeksu sp6tek handlowych. Wyplata zaliczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej.

Postanowienia koficowe
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1. Spotka publikuje swoje ogloszenia w Monitorze Sqdowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdujq przepisy

Kodeksu spolek handlowych.
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1. Akt niniejszy jest jednocze6nie protokolem pienruszego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz Barbara Chwesiuk, wykonujqc prawa Zgromadzenia Akcjonariuszy,

powoluje pierwszy Zarzqd w skladzie: Barbara Chwesiuk - Prezes Zarzqdu oraz Radg
Nadzorczq w skfadzie: Dariusz Chwesiuk (PESEL: ), Szymon Chwesiuk
(PESEL: ), Jakub Chwesiuk (PESEL: _) i Maciej
Aleksander Romanowski (PESEL: ).
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