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Za cznik do Uchwa y Rady Nadzorczej  nr 49/VI/2017 
z dn.13.06.2017r. 

TEKST JEDNOLITY STATUTU TRAMWAJE SKIE S.A.1 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Spó ka dzia a pod firm : Tramwaje skie Spó ka Akcyjna. 
2. Spó ka mo e u ywa  skrótu firmy: Tramwaje skie S.A. 

§2 

1. Siedzib  Spó ki jest Chorzów.  
2. Spó ka prowadzi dzia alno  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Spó ka mo e otwiera  i prowadzi  oddzia y, zak ady, biura, przedstawicielstwa oraz inne 

jednostki, a tak e mo e uczestniczy  w innych spó kach i przedsi wzi ciach na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

§3 

Spó ka powsta a w wyniku komercjalizacji przedsi biorstwa pa stwowego pod nazw : 
Przedsi biorstwo Komunikacji Tramwajowej. 

§4 

Spó ka zosta a utworzona na czas nieokre lony. 

                                                
1 Statut Spó ki Tramwaje skie S.A. uj ty jest w Akcie Notarialnym z dnia 05.12.2002 r. Rep A Nr 31512/2002 (Kancelaria Notarialna Pawe  

aszczak, Robert B aszczak, s.c. 00-238 Warszawa ul. D uga 31) 
Zmiany: 
-Akt Notarialny z dn.25.04.2007 Rep. A Nr 6587/2007 (Kancelaria Notarialna Pawe  B aszczak, Robert B aszczak, s.c. 00-238 Warszawa 
 ul. D uga 31) 
-Akt Notarialny z dn.28.06.2007 Rep. A Nr 5309/2007 (Kancelaria Notarialna Jacek Wojdy o, Marcin Gregorczyk, s.c. 40-026 Katowice 
 ul. Kopernika 26) 
-Akt Notarialny z dn.09.08.2007 Rep. A Nr 6606/2007 (Kancelaria Notarialna Jacek Wojdy o, Marcin Gregorczyk,  s.c. 40-026 Katowice 
 ul. Kopernika 26) 
-Akt Notarialny z dn.9.04.2008 Rep. A Nr 3671/2008 (Kancelaria Notarialna Jacek Wojdy o, Marcin Gregorczyk, s.c. 40-026 Katowice  
ul. Kopernika 26) 
-Akt Notarialny z dn.1.12.2008 Rep. A Nr 12.088/2008 (Kancelaria Notarialna Jacek Wojdy o, Marcin Gregorczyk,  s.c. 40-026 Katowice  
ul. Kopernika 26) 
-Akt Notarialny z dn.31.03.2009 Rep. A Nr 3563/2009 (Kancelaria Notarialna Jacek Wojdy o, Marcin Gregorczyk,  s.c. 40-026 Katowice  
ul. Kopernika 26) 
-Akt Notarialny z dn.25.08.2009 Rep. A Nr 2688/2009 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.20.10.2009 Rep. A Nr 4073/2009 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.21.12.2009 Rep. A Nr 5917/2009 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.11.05.2010 Rep. A Nr 3339/2010 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.09.08.2010 Rep. A Nr 5941/2010 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.04.10.2010 Rep. A Nr 7523/2010 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.16.12.2010 Rep. A Nr 9671/2010 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.14.06.2011 Rep. A Nr 4014/2011 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18)  
-Akt Notarialny z dn.30.09.2011 Rep. A Nr 6688/2011 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.05.12.2011 Rep. A Nr 8443/2011 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18)  
-Akt Notarialny z dn.23.04.2012 Rep. A Nr 2566/2012 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.24.07.2012 Rep. A Nr 4926/2012 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.27.05.2013 Rep. A Nr 3409/2013 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.30.07.2013 Rep. A Nr 4984/2013 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.08.07.2014 Rep. A Nr  4492/2014 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
-Akt Notarialny z dn.16.09.2014 Rep. A Nr 6006/2014 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
- Akt Notarialny z dn.06.11.2014 Rep. A Nr 7282/2014 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal, 41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
- Akt Notarialny z dn.30.06.2015 Rep. A Nr 4660/2015 (Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal  41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18)  
- Akt Notarialny z dn.10.05.2016 Rep. A Nr 3514/2017(Kancelaria Notarialna Rafa  Szmal  41-250 Czelad  ul. 1 Maja 18) 
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§5 

Do Spó ki stosuje si  przepisy ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r - Kodeks spó ek handlowych 
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.  

 

II PRZEDMIOT DZIA ALNO CI SPÓ KI 

§6 

Przedmiotem dzia alno ci Spó ki, wed ug Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci, jest: 

1) 25.62.Z   Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 
2) 27.12.Z   Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 
3) 30.20.Z   Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, 
4) 33.13.Z   Naprawa i konserwacja urz dze  elektronicznych i optycznych, 
5) 33.14.Z   Naprawa i konserwacja urz dze  elektrycznych, 
6) 33.17.Z   Naprawa i konserwacja pozosta ego sprz tu transportowego, 
7) 42.12.Z   Roboty zwi zane z budow  dróg szynowych i kolei podziemnej, 
8) 42.22.Z   Roboty zwi zane z budow  linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
9) 43.11.Z   Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 
10) 43.12.Z   Przygotowanie terenu pod budow , 
11) 43.99.Z   Pozosta e specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
12) 45.20.Z   Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wy czeniem motocykli, 
13) 49.31.Z   Transport l dowy pasa erski, miejski i podmiejski,  
14) 49.39.Z   Pozosta y transport l dowy pasa erski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 
15) 68.20.Z   Wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi,  
16) 77.12.Z  Wynajem i dzier awa pozosta ych pojazdów samochodowych, z wy czeniem 

motocykli,  
17) 77.39.Z  Wynajem i dzier awa pozosta ych maszyn, urz dze  oraz dóbr materialnych,  

gdzie indziej niesklasyfikowane, 
18) 85.53.Z    Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilota u, 
19) 47.99.Z  Pozosta a sprzeda  detaliczna prowadzona poza sieci  sklepow , straganami 

i targowiskami. 

 

III KAPITA Y 

§7 

Kapita y w asne Spó ki pokryte zostaj  funduszem za ycielskim, funduszem 
przedsi biorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres dzia alno ci przed 
komercjalizacj  przedsi biorstwa pa stwowego, o którym mowa w § 3, w których ustalony 
kapita  zak adowy Spó ki stanowi 95.000.000,00 z otych (s ownie: dziewi dziesi t pi  
milionów z otych) za  pozosta a cz  kapita ów w asnych stanowi kapita  zapasowy Spó ki. 
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§8 

1. Kapita  zak adowy Spó ki wynosi 147.208.320,00 z  (sto czterdzie ci siedem milionów dwie cie 
osiem tysi cy trzysta dwadzie cia z otych), i dzieli si  na: 9.500.000 akcji imiennych Serii A 
o numerach A 000000001 do nr A 009500000 o warto ci nominalnej 10,00 z  (dziesi  z otych) 
ka da akcja, 1.327.000 akcji imiennych Serii B o numerach od B 000000001 do nr B 
001327000 o warto ci nominalnej 10,00 z  (dziesi  z otych) ka da akcja, 706.505 akcji 
imiennych Serii C o numerach od C 000000001 do nr C 000706505 o warto ci nominalnej 
10,00 z  (dziesi  z otych) ka da akcja, przy czym 492.067 akcji Serii C o numerach od nr  
C 000175036 do nr C 000667102 obj tych zosta o w zamian za wk ady niepieni ne  
o cznej warto ci 4.920.688,85 z  (cztery miliony dziewi set dwadzie cia tysi cy sze set 
osiemdziesi t osiem z otych osiemdziesi t pi  groszy), 89.583 akcji imiennych Serii D  
o numerach od D 000000001 do nr D 000089583 o warto ci nominalnej 10,00 z  (dziesi  

otych) ka da akcja, przy czym 31.584 akcji imiennych Serii D o numerach od nr D 
000000001 do nr D 000031584 obj tych zosta o w zamian za wk ady niepieni ne o cznej 
warto ci 315.844,30 z  (trzysta pi tna cie tysi cy osiemset czterdzie ci cztery z ote i trzydzie ci 
groszy), 256.243 akcji imiennych Serii E o numerach od nr E 000000001 do nr  
E 000256243 o warto ci nominalnej 10,00 z  (dziesi  z otych) ka da akcja, w ca ci obj tych 
zosta o w zamian za wk ady niepieni ne o warto ci 2.562.434,40 z  (dwa miliony pi set 
sze dziesi t dwa tysi ce czterysta trzydzie ci cztery z ote czterdzie ci groszy),  2.758.511  
akcji imiennych Serii F o numerach od nr F 000000001 do nr F 002758511 o warto ci 
nominalnej 10,00 z  (dziesi  z otych) ka da akcja, w ca ci obj tych zosta o w zamian za 
wk ady niepieni ne o warto ci 27.585.116,90 z  (dwadzie cia siedem milionów pi set 
osiemdziesi t pi  tysi cy sto szesna cie z otych dziewi dziesi t groszy) oraz 82.990 akcji 
imiennych Serii G o numerach od nr G 000000001 do nr G 000082990 o warto ci nominalnej 
10,00  z  (dziesi  z otych)  ka da  akcja,  w  ca ci  obj tych  zosta o  w  zamian  za  wk ad  
niepieni ny o warto ci 829.902,00 z  (s ownie: osiemset dwadzie cia dziewi  tysi cy 
dziewi set dwa z ote). 

2. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaj  z one do depozytu Spó ki, na dowód czego 
Zarz d Spó ki wyda akcjonariuszom stosowne za wiadczenie. Zarz d Spó ki jest zobowi zany 
wyda  akcje nale ce do akcjonariuszy na ich danie. 

3. Zarz d prowadzi ksi  akcyjn . 
4. Upowa nia si  Zarz d Spó ki w trybie art. 444 k.s.h. do podwy szenia kapita u 

zak adowego Spó ki z kwoty 95.000.000,00 z  (dziewi dziesi t pi  milionów) do kwoty 
128.378.980,00 z  ( sto dwadzie cia osiem milionów trzysta siedemdziesi t osiem tysi cy 
dziewi set osiemdziesi t) to jest maksymalnie o kwot  33.378.980,00 z . Upowa nienie 
niniejsze obowi zuje na okres do dnia trzydziestego pierwszego stycznia 2010 roku  
(31 stycznia 2010r.). Zarz d mo e wykona  przyznane mu upowa nienie przez dokonanie 
jednego albo kilku podwy sze  kapita u zak adowego w granicach okre lonych w zdaniu 
pierwszym (kapita  docelowy). Zarz d mo e wydawa  akcje zarówno w zamian za 
wk ady pieni ne jak i za wk ady niepieni ne. Zarz d nie mo e wydawa  akcji 
uprzywilejowanych lub przyznawa  uprawnie , o których mowa w art. 354 k.s.h. Ustala 
si  cen  emisyjn  akcji w podwy szonym kapitale na kwot  równ  warto ci nominalnej. 
Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwy sze  kapita u zak adowego w granicach 
okre lonych w zdaniu pierwszym (kapita  docelowy) Zarz d jest upowa niony za 
 uprzedni  zgod  Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru akcji w ca ci lub  
w cz ci wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy b cych akcjonariuszami na dzie  25 
sierpnia 2009r. 
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5. Upowa nia si  Zarz d Spó ki w trybie art. 444 k.s.h. do podwy szenia kapita u 
 zak adowego Spó ki z kwoty 108.270.000,00 z  (sto osiem milionów dwie cie 
siedemdziesi t tysi cy) do kwoty 118.770.000,00 z  (sto osiemna cie milionów siedemset 
siedemdziesi t tysi cy) to jest maksymalnie o kwot  10.500.000,00 z . (dziesi  milionów 
pi set tysi cy). Upowa nienie niniejsze obowi zuje na okres do dnia trzydziestego 
pierwszego grudnia dwa tysi ce dziesi tego roku (31 grudnia 2010r.). Zarz d mo e 
wykona  przyznane mu upowa nienie przez dokonanie jednego albo kilku podwy sze  
kapita u zak adowego w granicach okre lonych w zdaniu pierwszym (kapita  docelowy). 
Zarz d mo e wydawa  akcje zarówno w zamian za wk ady pieni ne jak i za wk ady 
niepieni ne. Zarz d nie mo e wydawa  akcji uprzywilejowanych lub przyznawa  
uprawnie , o których mowa w art. 354 k.s.h. Ustala si  cen  emisyjn  akcji  
w podwy szonym kapitale na kwot  równ  warto ci nominalnej. Przy dokonywaniu 
jednego albo kilku podwy sze  kapita u zak adowego w granicach okre lonych w zdaniu 
pierwszym (kapita  docelowy) Zarz d jest upowa niony ka dorazowo za uprzedni  zgod   
Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru akcji w ca ci lub w cz ci wszystkich 
lub poszczególnych akcjonariuszy b cych akcjonariuszami na dzie   
11.05.2010 r. 

6. Upowa nia si  Zarz d Spó ki w trybie art. 444 k.s.h. do podwy szenia kapita u 
zak adowego Spó ki z kwoty 115.335.050,00 z  (sto pi tna cie milionów trzysta  
trzydzie ci pi  tysi cy pi dziesi t) do kwoty 117.335.050,00 z  (sto siedemna cie 
 milionów trzysta trzydzie ci pi  tysi cy pi dziesi t) to jest maksymalnie o kwot  
2.000.000,00 z  (dwa miliony). Upowa nienie niniejsze obowi zuje na okres do 
dnia dziesi tego grudnia 2011 roku (10 grudnia 2011r.). Zarz d mo e wykona  
 przyznane mu upowa nienie przez dokonanie jednego albo kilku podwy sze  
 kapita u zak adowego w granicach okre lonych w zdaniu pierwszym (kapita  
docelowy). Zarz d mo e wydawa  akcje zarówno w zamian za wk ady pieni ne 
jak i za wk ady niepieni ne. Zarz d nie mo e wydawa  akcji uprzywilejowanych 
lub przyznawa  uprawnie , o których mowa w art. 354 k.s.h.. Ustala si  cen  
emisyjn  akcji w podwy szonym kapitale na kwot  równ  warto ci nominalnej. 
Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwy sze  kapita u zak adowego 
w granicach okre lonych w zdaniu pierwszym (kapita  docelowy) Zarz d jest 
upowa niony za uprzedni  zgod  Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru 
akcji w ca ci lub w cz ci wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy b cych 
akcjonariuszami na dzie  30.09.2011r. 

7. Upowa nia si  Zarz d Spó ki w trybie art. 444 k.s.h. do podwy szenia kapita u 
zak adowego Spó ki z kwoty 116.230.880,00 z  (sto szesna cie milionów dwie cie 
trzydzie ci tysi cy osiemset osiemdziesi t) do kwoty 116.910.540,00 z  (sto szesna cie 
milionów dziewi set dziesi  tysi cy pi set czterdzie ci) to jest maksymalnie o kwot  
679.660,00 z  (sze set siedemdziesi t dziewi  tysi cy sze set sze dziesi t). 
Upowa nienie niniejsze obowi zuje na okres do dnia trzydziestego pierwszego grudnia 
dwutysi cznego dwunastego roku (31 grudnia 2012r.). Zarz d mo e wykona  przyznane 
mu upowa nienie przez dokonanie jednego albo kilku podwy sze  kapita u zak adowego 
 w granicach okre lonych w zdaniu pierwszym (kapita  docelowy). Zarz d mo e wydawa  
 akcje zarówno w zamian za wk ady pieni ne jak i za wk ady niepieni ne. Zarz d nie mo e 
wydawa  akcji uprzywilejowanych lub przyznawa  uprawnie , o których mowa  
w art. 354 k.s.h.. Ustala si  cen  emisyjn  akcji w podwy szonym kapitale na kwot  
równ  warto ci nominalnej. Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwy sze  kapita u 
zak adowego w granicach okre lonych w zdaniu pierwszym (kapita  docelowy) Zarz d 
jest upowa niony za uprzedni  zgod  Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru 
akcji w ca ci lub w cz ci wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy b cych 
akcjonariuszami na dzie  24.07.2012r. 
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8. Upowa nia si  Zarz d Spó ki w trybie art. 444 k.s.h. do podwy szenia kapita u 
 zak adowego Spó ki z kwoty 116.230.880,00 z  (sto szesna cie milionów dwie cie 
 trzydzie ci tysi cy osiemset osiemdziesi t) do kwoty 118.793.310,00 z  (sto osiemna cie 
milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce trzysta dziesi ) to jest maksymalnie 
o kwot  2.562.430,00 z  (dwa miliony pi set sze dziesi t dwa tysi ce czterysta 
trzydzie ci). Upowa nienie niniejsze obowi zuje na okres do dnia trzydziestego wrze nia 
dwutysi cznego trzynastego roku (30 wrzesie  2013r.). Zarz d mo e wykona  przyznane 
mu upowa nienie przez dokonanie jednego albo kilku podwy sze  kapita u zak adowego 
w granicach okre lonych w zdaniu pierwszym (kapita  docelowy). Zarz d mo e wydawa  
akcje zarówno w zamian za wk ady pieni ne jak i za wk ady niepieni ne. Zarz d nie 
mo e wydawa  akcji uprzywilejowanych lub przyznawa  uprawnie , o których mowa 
w art. 354 k.s.h.. Ustala si  cen  emisyjn  akcji w podwy szonym kapitale na kwot  równ  
warto ci nominalnej. Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwy sze  kapita u 
zak adowego w granicach okre lonych w zdaniu pierwszym (kapita  docelowy) Zarz d 
jest upowa niony za uprzedni  zgod  Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru 
akcji w ca ci lub w cz ci wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy b cych 
akcjonariuszami na dzie  27.05.2013r.” 

9. Upowa nia si  Zarz d Spó ki w trybie art. 444 k.s.h. do podwy szenia kapita u 
zak adowego Spó ki z kwoty 118.793.310,00 z  (sto osiemna cie milionów siedemset 
dziewi dziesi t trzy tysi ce trzysta dziesi ) do kwoty 155.793.310,00 z  (sto 
pi dziesi t pi  milionów siedemset dziewi dziesi t trzy tysi ce trzysta dziesi ) to jest 
maksymalnie o kwot  37.000.000,00 z  (trzydzie ci siedem milionów). Upowa nienie 
niniejsze obowi zuje na okres do dnia trzydziestego listopada dwa tysi ce czternastego 
roku (30 listopad 2014r.). Zarz d mo e wykona  przyznane mu upowa nienie przez 
dokonanie jednego albo kilku podwy sze  kapita u zak adowego w granicach okre lonych 
w zdaniu pierwszym (kapita  docelowy). Zarz d mo e wydawa  akcje zarówno w zamian 
za wk ady pieni ne jak i za wk ady niepieni ne. Zarz d nie mo e wydawa  akcji 
uprzywilejowanych lub przyznawa  uprawnie , o których mowa w art. 354 k.s.h.. Ustala 
si  cen  emisyjn  akcji w podwy szonym kapitale na kwot  równ  warto ci nominalnej. 
Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwy sze  kapita u zak adowego w granicach 
okre lonych w zdaniu pierwszym (kapita  docelowy) Zarz d jest upowa niony 
za uprzedni  zgod  Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru akcji w ca ci 
 lub w cz ci wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy b cych akcjonariuszami 
 na dzie  08.07.2014r. 

 
§9 

Akcje imienne serii A nie mog  by  zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych 
akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu. 

§10 

1. Akcje Spó ki mog  by  umorzone w przypadku utrzymania si  przez 3 kolejne lata 
obrotowe ujemnego wyniku finansowego. 

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. 
3. Tryb umorzenia akcji okre la uchwa a Walnego Zgromadzenia. 

 
§11 

1. Kapita  zak adowy mo e by  podwy szany uchwa  Walnego Zgromadzenia przez emisj  
nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwy szenie warto ci 
nominalnej akcji. 

2. Podwy szenie kapita u przez wzrost warto ci nominalnej akcji mo e nast pi  wy cznie ze 
rodków w asnych Spó ki. 
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§12 

1. Spó ka mo e nabywa  akcje w asne w przypadkach przewidzianych postanowieniami  
art. 362 §1 Kodeksu spó ek handlowych. 

2. Spó ka mo e emitowa  obligacje ka dego rodzaju. 
 

§13 

Kapita  zak adowy mo e by  obni ony na zasadach przewidzianych w postanowieniach  
art. 455 – 458 Kodeksu spó ek handlowych. 
 

§14 

Kapita  zapasowy Spó ki podwy sza si  na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spó ek 
handlowych. 

 

IV. PRAWA I OBOWI ZKI AKCJONARIUSZA 

§15 

1. Akcje Spó ki s  zbywalne. 

§15a 

1. W razie zbycia akcji imiennych pozosta ym akcjonariuszom przys uguje prawo 
pierwsze stwa nabycia oferowanych akcji w stosunku do ilo ci dotychczas przez nich 
posiadanych. Prawo to przys uguje akcjonariuszom tak e w odniesieniu do akcji nowych 
emisji. 

2. Akcjonariusz zamierzaj cy zby  akcje imienne ma obowi zek zawiadomienia na pi mie 
wszystkich pozosta ych akcjonariuszy posiadaj cych akcje imienne oraz Zarz d Spó ki, 
okre laj c ilo  akcji przeznaczonych do zbycia oraz cen  nabycia, która nie mo e 
przekracza  warto ci bilansowej akcji obliczonej w oparciu o zweryfikowany przez 
bieg ego rewidenta bilans sporz dzony wed ug stanu na ostatni dzie  roku 
poprzedzaj cego rok, w którym z ono zawiadomienie. Tre  zawiadomienia powinna 
zawiera  upowa nienie dla Spó ki do odbierania o wiadcze  o skorzystaniu z prawa 
pierwsze stwa. 

3. Akcjonariusze mog  wykona  prawo pierwsze stwa w terminie 14 dni od otrzymania 
zawiadomienia poprzez z enie na r ce Zarz du Spó ki o wiadczenia o realizacji prawa 
pierwsze stwa, na zasadach okre lonych w Statucie. 

4. W przypadku gdy o wiadczenia o realizacji prawa pierwsze stwa obejm  liczb  
akcji wi ksz  ni  liczba akcji przeznaczonych do zbycia, Zarz d spó ki dokona redukcji 
proporcjonalnie do liczby akcji obj tej o wiadczeniami o realizacji prawa pierwsze stwa  
i w drugiej kolejno ci do liczby akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy, którzy 
korzystaj  z prawa pierwsze stwa. 

5. Zarz d Spó ki w terminie 7 dni licz c od up ywu terminu do z enia o wiadcze   
o zamiarze skorzystania z prawa pierwsze stwa, o których mowa w ust. 3, przygotuje list  
akcjonariuszy, którzy z yli takie o wiadczenia i przeka e j  akcjonariuszowi 
zamierzaj cemu zby  akcje oraz akcjonariuszom korzystaj cym z prawa pierwsze stwa. 
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 Lista zawiera  b dzie wskazanie akcjonariuszy  korzystaj cych z prawa pierwsze stwa 
 wraz z przypisaniem ka demu z nich liczby i numerów nabywanych akcji. 

6. Termin zap aty za akcje nabywane w trybie prawa pierwsze stwa wynosi do 90 dni licz c 
od dnia przekazania przez Zarz d Spó ki zainteresowanym listy, o której mowa  
w ust. 5. W przypadku bezskutecznego up ywu terminu zap aty za akcje, prawo 
pierwsze stwa nabycia akcji przys uguje proporcjonalnie pozosta ym akcjonariuszom 
wskazanym na li cie, o której mowa w ust. 5. 

7. Za wyj tkiem zbycia akcji w post powaniu egzekucyjnym, w przypadku nie skorzystania 
z  prawa  pierwsze stwa  wobec  ca ci  lub cz ci  przeznaczonych   do   zbycia  akcji, 
przeniesienie w asno ci akcji imiennych wymaga zgody Zarz du Spó ki. Wniosek 
akcjonariusza o wyra enie zgody powinien zawiera  wskazanie osoby nabywcy, liczb  
akcji podlegaj  zbyciu oraz ustalon  cen  za akcje, nie ni sz  ni  wskazana  
w ust. 2. Decyzja w sprawie zgody winna zosta  podj ta i zakomunikowana 
akcjonariuszowi w terminie 30 dni od z enia pisemnego wniosku. Bezskuteczny up yw 
oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyra eniem zgody na 
zbycie akcji. 

8. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych Zarz d Spó ki powinien wskaza  
nabywc  lub nabywców akcji w terminie 60 dni od dor czenia wniosku akcjonariusza. 
Nabywca wskazany przez Spó  zobowi zany jest naby  akcje imienne za cen  nie 
ni sz , ni  okre lona we wniosku akcjonariusza w terminie do 30 dni licz c od jego 
wyznaczenia przez Zarz d. 

9. W przypadku niewyznaczenia nabywcy akcji imiennych w trybie, o którym mowa  
w ust. 8, uchylenia si  przez tak wyznaczonego nabywc  od nabycia akcji lub zap aty 
 ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych mo e zby  te akcje na rzecz 
 osoby i na warunkach okre lonych we wniosku, o którym mowa w ust. 7 powy ej. 

10. Zbycie akcji imiennych  z naruszeniem obowi zków wynikaj cych z powy szych 
 postanowie  jest wobec Spó ki bezskuteczne, z zastrze eniem ust. 11. 

11. Nie wymaga zachowania obowi zków wynikaj cych z ust. 1 do 10 zbycie akcji imiennych na 
rzecz innych akcjonariuszy posiadaj cych akcje imienne. 

§16 

1. Uprawnionym pracownikom przys uguje prawo do nieodp atnego nabycia do 15 % akcji 
spó ki, obj tych przez Skarb Pa stwa w dniu wpisania spó ki do rejestru, na zasadach 
okre lonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporz dzeniu Ministra  
Skarbu Pa stwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad podzia u 
uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadaj cych na ka   
z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, 
poz. 303). 

2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach okre lonych w ust.1, nie 
mog  by  przedmiotem obrotu przed up ywem dwóch lat od dnia zbycia przez 
któr kolwiek z nast puj cych gmin: Gmina Bytom, Miasto Chorzów, Miasto Czelad , 
Miasto D browa Górnicza, Miasto Gliwice, Miasto Katowice, Miasto Mys owice, Miasto 
Sosnowiec, Miasto Siemianowice skie, Miasto wi toch owice, Miasto Ruda ska, 
Miasto Zabrze, pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym e akcje nabyte przez 
pracowników pe ni cych funkcj  cz onków zarz du spó ki - przed up ywem trzech lat od 
dnia zbycia przez wy ej wymienione gminy pierwszych akcji na zasadach ogólnych. 
 Akcje te nie mog  by  w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. 

3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mog  by  przedmiotem 
 przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spó ek handlowych. 

4.   Spó ka udzieli gminom, o których mowa w ust. 2 wszelkiej pomocy w zwi zku  
z realizacj  prawa, o którym mowa w ust 1. 
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§17 

Skre lono 

 

V. ORGANY SPÓ KI 

§18 

Organami Spó ki s : 
1) Zarz d, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Walne Zgromadzenie. 

§19 

Z zastrze eniem bezwzgl dnie  obowi zuj cych przepisów Kodeksu  spó ek handlowych oraz 
postanowie  statutu uchwa y organów Spó ki zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów, 
przy czym  przez bezwzgl dn  wi kszo  g osów rozumie si  wi cej g osów oddanych „za” 
ni  „przeciw” i „wstrzymuj cych si ”. 

 

A. ZARZ D SPÓ KI 

§20 

1. Zarz d prowadzi sprawy Spó ki i reprezentuje Spó  we wszystkich czynno ciach 
dowych i pozas dowych. 

2. Wszelkie sprawy zwi zane z prowadzeniem spraw Spó ki, nie zastrze one przepisami 
prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej, nale  do kompetencji Zarz du. 

§21 

1. Do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Spó ki wymagane jest wspó dzia anie dwóch 
cz onków Zarz du albo jednego cz onka Zarz du cznie z prokurentem, z zastrze eniem 
§ 31 ust. 2. 

2. Je eli Zarz d jest jednoosobowy, do sk adania o wiadcze  w imieniu Spó ki uprawniony 
jest jeden cz onek Zarz du albo prokurent. 

3. Powo anie prokurenta wymaga jednomy lnej uchwa y wszystkich cz onków Zarz du. 
Odwo  prokur  mo e ka dy cz onek Zarz du. 

4. Tryb dzia ania Zarz du okre la szczegó owo regulamin uchwalony przez Zarz d  
i zatwierdzony przez Rad  Nadzorcz . 

§22 

1. Uchwa y Zarz du wymagaj  wszystkie sprawy przekraczaj ce zakres zwyk ych czynno ci 
Spó ki. 

2. Uchwa y Zarz du wymagaj  w szczególno ci:  
1) regulamin Zarz du, 
2) regulamin organizacyjny przedsi biorstwa Spó ki, 
3) tworzenie i likwidacja oddzia ów, 
4) powo anie prokurenta, 
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5) zaci ganie kredytów i po yczek, 
6) przyj cie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów 

wieloletnich, 
7) zaci ganie  zobowi za    warunkowych,  w  tym  udzielanie  przez  Spó   gwarancji, 

por cze  oraz wystawianie weksli, 
8) zbywanie i nabywanie aktywów trwa ych o warto ci równej lub przekraczaj cej 

równowarto  kwoty 10.000 euro w z otych, z zastrze eniem postanowie   
§ 33 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 55 ust. 3 pkt 1 i 2, 

9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarz d zwraca si  do Rady Nadzorczej i do Walnego 
Zgromadzenia. 

§23 

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedk adanie ich Radzie 
Nadzorczej do zaopiniowania jest obowi zkiem Zarz du. 

2. Skre lono 
3. Skre lono 

§24 

1. Zarz d Spó ki sk ada si  z 1 do 3 osób. Liczb  cz onków Zarz du okre la organ 
powo uj cy Zarz d. 

2. Cz onków Zarz du powo uje si  na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza 
kadencja tak powo anych cz onków Zarz du trwa dwa lata. Kadencja Zarz du ko czy si   
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za ostatni 
pe ny rok obrotowy pe nienia funkcji cz onka Zarz du. 

3. Cz onkiem Zarz du mo e by  osoba, która spe nia cznie nast puj ce warunki: 
a) Posiada wykszta cenie wy sze lub wykszta cenie wy sze uzyskane za granic  uznane  

w Rzeczypospolitej Polskiej. 
b) Posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac , powo ania, 

wyboru, mianowania, spó dzielczej umowy o prac , lub wiadczenia us ug na podstawie 
innej umowy lub wykonywania dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek. 

c) Posiada co najmniej 3-letnie do wiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych albo wynikaj ce z prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na w asny 
rachunek. 

d) Spe nia inne ni  wymienione w lit. a-c wymogi okre lone w obowi zuj cych przepisach 
prawnych, a w szczególno ci nie narusza ogranicze  lub zakazów zajmowania stanowiska 
cz onka organu zarz dzaj cego w spó kach handlowych.  

4. Cz onkiem Zarz du nie mo e by  osoba, która spe nia przynajmniej jeden z poni szych 
warunków: 
a) Pe ni funkcj  spo ecznego wspó pracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze pos a do Parlamentu Europejskiego na 
podstawie umowy o prac  lub wiadczy prac  na podstawie umowy zlecenia lub innej 
umowy o podobnym charakterze. 

b) Wchodzi w sk ad organu partii politycznej reprezentuj cego parti  polityczn  na zewn trz 
oraz uprawnionego do zaci gania zobowi za . 

c) Jest zatrudniona przez parti  polityczn  na podstawie umowy o prac  lub wiadczy prac  na 
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. 

d) Pe ni funkcj  z wyboru w zak adowej organizacji zwi zkowej ub zak adowej organizacji 
zwi zkowej spó ki z grupy kapita owej. 

e) Jej aktywno  spo eczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec dzia alno ci spó ki. 
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§25 

1. Cz onków Zarz du lub ca y Zarz d powo uje i odwo uje Rada Nadzorcza. Pierwszy sk ad 
Zarz du powo uje Minister Skarbu Pa stwa w akcie komercjalizacji. 

2. Ka dy z cz onków Zarz du mo e by  odwo any lub zawieszony w czynno ciach przez 
Rad  Nadzorcz  lub Walne Zgromadzenie. 

3. Cz onek Zarz du sk ada rezygnacj  Radzie Nadzorczej na pi mie.  

§26 

Skre lono 

§27 

Skre lono 

§28 

Skre lono 

§29 

Skre lono 

§30 

Z cz onkami Zarz du Spó ka zawiera umow  o wiadczenie us ug zarz dzania na czas pe nienia 
funkcji przez cz onka Zarz du, z obowi zkiem osobistego wiadczenia. 

§31 

1. Pracodawc  w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spó ka. 
2. Czynno ci z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarz du, a w razie jego nieobecno ci osoba 
wyznaczona przez Prezesa Zarz du. 

B. RADA NADZORCZA 

§32 

Rada Nadzorcza sprawuje sta y nadzór nad dzia alno ci  Spó ki we wszystkich dziedzinach 
jej dzia alno ci. 

§33 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y: 
1) ocena sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki oraz sprawozdania finansowego za 

ubieg y rok obrotowy w zakresie ich zgodno ci z ksi gami, dokumentami, jak i ze 
stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarz du co do podzia u zysku lub pokrycia straty, 
3) sk adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynno ci,  

o których mowa w pkt 1 i 2, 
4) wybór bieg ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 
5) okre lanie zakresu i terminów przedk adania przez Zarz d rocznych planów 

rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
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6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spó ki, 
7) opiniowanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
7a) zatwierdzanie zmian rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
8) uchwalanie regulaminu szczegó owo okre laj cego tryb dzia ania Rady Nadzorczej,  
9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spó ki, przygotowanego przez Zarz d Spó ki,  
10) zatwierdzanie regulaminu Zarz du Spó ki, 
11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsi biorstwa Spó ki.  

 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y udzielanie Zarz dowi zgody na:  

1) nabycie i zbycie nieruchomo ci lub udzia ów w nieruchomo ci, o warto ci nie 
przekraczaj cej równowarto ci 500.000 EURO w z otych, 

2) nabycie i zbycie rodków trwa ych o warto ci przekraczaj cej równowarto  30.000 
EURO w z otych, a nie przekraczaj cej równowarto ci 500.000 EURO w z otych,  
z zastrze eniem ust. 1 oraz § 55 ust.3 pkt 1 i 2, 

3) zaci ganie zobowi za  warunkowych, w tym udzielanie przez Spó  gwarancji  
i por cze  maj tkowych o warto ci przekraczaj cej 30.000 EURO, 

4) wystawianie weksli. 
 

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej nale y, w szczególno ci: 
1) powo ywanie i odwo ywanie cz onków Zarz du, 
2) kszta towanie wynagrodze  cz onków Zarz du i zawieranie z cz onkami Zarz du umów  

o wiadczenie us ug zarz dzania na czas pe nienia funkcji przez cz onka Zarz du. 
2) zawieszanie w czynno ciach cz onków Zarz du, z wa nych powodów, bezwzgl dn  

wi kszo ci  g osów, 
3) delegowanie cz onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynno ci 

cz onków Zarz du, którzy nie mog  sprawowa  swoich czynno ci, 
4) przeprowadzanie konkursu celem wy onienia osoby, z któr  zostanie zawarta umowa 

o sprawowanie zarz du w Spó ce i zawieranie za zgod  Walnego Zgromadzenia 
umowy o sprawowanie zarz du w Spó ce, 

5) udzielanie zgody na tworzenie oddzia ów Spó ki za granic , 
6) udzielanie zgody cz onkom Zarz du na zajmowanie stanowisk we w adzach innych 

spó ek. 
 
4. Odmowa udzielenia zgody przez Rad  Nadzorcz  w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 

wymaga uzasadnienia. 
5. Skre lono 

 
§34 

 
1. Rada Nadzorcza mo e z wa nych powodów delegowa  poszczególnych cz onków do 

samodzielnego pe nienia okre lonych czynno ci nadzorczych na czas oznaczony. 
2. Delegowany cz onek Rady Nadzorczej obowi zany jest do z enia Radzie Nadzorczej 

pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynno ci. 

§35 

1. Rada Nadzorcza sk ada si  z 3 do 6 cz onków, powo ywanych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Cz onków Rady Nadzorczej powo uje si  na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

Pierwsza kadencja tak powo anych cz onków Rady Nadzorczej trwa rok okre lony  
w § 58. 

3. Cz onek Rady Nadzorczej mo e by  odwo any przez Walne Zgromadzenie w ka dym 
czasie. 

4.  Cz onkowie Rady Nadzorczej powinni spe nia  wymogi, o których mowa w 19 ust. 1 ustawy  
z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarz dzania mieniem pa stwowym, z wy czeniem 
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posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spó ek z udzia em Skarbu Pa stwa i pa stwowych 
osób prawnych. 

4. Cz onek Rady Nadzorczej sk ada rezygnacj  Zarz dowi na pi mie.  

§36 

Skre lono 

§37 

Skre lono 

§38 

Skre lono 

§39 

Skre lono 

 

§40 

1. Cz onkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybieraj  ze swego grona 
Przewodnicz cego, Wiceprzewodnicz cego i Sekretarza Rady.  

2. Rada Nadzorcza mo e odwo  z pe nionej funkcji Przewodnicz cego, 
Wiceprzewodnicz cego i Sekretarza Rady Nadzorczej. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodnicz cy, a w przypadku jego 
nieobecno ci, Wiceprzewodnicz cy. 

4. wiadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomi dzy posiedzeniami dokonywane s  
wobec Przewodnicz cego Rady, a gdy jest to niemo liwe wobec - Wiceprzewodnicz cego Rady 
lub jej Sekretarza.  

§41 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesi ce. 
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwo uje Przewodnicz cy Rady 

Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesi ca od dnia Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, o ile uchwa a Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.  
W przypadku nie zwo ania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej 
zwo uje Zarz d. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo uje Przewodnicz cy Rady lub Wiceprzewodnicz cy, 
przedstawiaj c szczegó owy porz dek obrad.  

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno by  zwo ane na danie ka dego z cz onków Rady 
lub na wniosek Zarz du. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej s  protoko owane stosownie do postanowie   
art. 391 § 2 Kodeksu spó ek handlowych.  
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§42 

1. Do zwo ania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie 
wszystkich cz onków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.  
Z wa nych powodów Przewodnicz cy lub Wiceprzewodnicz cy Rady mo e skróci  ten termin 
do 2 dni okre laj c sposób przekazania zaproszenia. 

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodnicz cy lub 
Wiceprzewodnicz cy okre la termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegó owy projekt 
porz dku obrad. 

3. Zmiana zaproponowanego porz dku obrad mo e nast pi , gdy na posiedzeniu obecni s  
wszyscy cz onkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porz dku obrad. 

§43 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwa y, je eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 
po owa jej cz onków, a wszyscy jej cz onkowie zostali zaproszeni. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwa y w g osowaniu jawnym. 
3. osowanie tajne zarz dza si  na wniosek cz onka Rady Nadzorczej oraz w sprawach 

osobowych. W przypadku zarz dzenia g osowania tajnego postanowie  ust. 4 nie stosuje si . 
4. Rada Nadzorcza mo e podejmowa  uchwa y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

rodków bezpo redniego porozumiewania si  na odleg , z zastrze eniem art. 388 § 4 
Kodeksu spó ek handlowych. Podj cie uchwa y w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz 
uprzedniego przedstawienia projektu uchwa y wszystkim cz onkom Rady. 

5. Podj te w trybie ust. 4 uchwa y zostaj  przedstawione na najbli szym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej z podaniem wyniku g osowania.  

§44 

1. Delegowany przez Rad  Nadzorcz  cz onek Rady albo Pe nomocnik ustanowiony 
 uchwa  Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowi ce podstaw  zatrudnienia  
z cz onkami Zarz du. 

2. Inne, ni  okre lone w ust. 1, czynno ci prawne pomi dzy Spó  a cz onkami Zarz du 
dokonywane s  w tym samym trybie. 

§45 

1. Cz onkowie Rady Nadzorczej wykonuj  swoje prawa i obowi zki osobi cie. 
2. Udzia  w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowi zkiem cz onka Rady. Cz onek Rady 

Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecno ci na pi mie. Usprawiedliwienie nieobecno ci 
cz onka Rady wymaga uchwa y Rady. 

3.  Cz onkom Rady Nadzorczej przys uguje wynagrodzenie okre lone przez Walne Zgromadzenie  
w uchwale w sprawie zasad kszta towania wynagrodze  cz onków rady nadzorczej. 

 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

§46 

1. Walne Zgromadzenie zwo uje Zarz d Spó ki: 
1) z w asnej inicjatywy, 
2) na pisemne danie Rady Nadzorczej, 
3) na pisemne danie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiaj cych co najmniej jedn  

dziesi  kapita u zak adowego, z one co najmniej na miesi c przed 
proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, 
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4) Skre lono  
 

2. Zwo anie Walnego Zgromadzenia powinno nast pi  w ci gu dwóch tygodni od daty 
zg oszenia dania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4. 
 

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwo ane w terminie okre lonym  
w ust.2, to:  
1) je eli z daniem zwo ania wyst pi a Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do 

zwo ania Walnego Zgromadzenia, 
2) je eli z daniem zwo ania wyst pili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, s d 

rejestrowy mo e po wezwaniu Zarz du do z enia o wiadczenia, upowa ni  ich do 
zwo ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.  

§47 

Walne Zgromadzenie odbywa si  w siedzibie Spó ki lub w Katowicach.  

§48 

1. Walne Zgromadzenie mo e podejmowa  uchwa y jedynie w sprawach obj tych szczegó owym 
porz dkiem obrad, z zastrze eniem art. 404 Kodeksu spó ek handlowych.  

2. Porz dek obrad proponuje Zarz d Spó ki albo inny podmiot zwo uj cy Walne Zgromadzenie.  
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiaj cy co najmniej jedn  dziesi  kapita u 

zak adowego mog da  umieszczenia poszczególnych spraw na porz dku obrad najbli szego 
Walnego Zgromadzenia.  

4. Je eli danie, o którym mowa w ust. 3, zostanie z one po og oszeniu  
o zwo aniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek  
o zwo anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§49 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodnicz cy 
Rady, a w razie nieobecno ci tych osób - Prezes Zarz du albo osoba wyznaczona przez Zarz d.  

§50 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa y bez wzgl du na liczb  reprezentowanych na 
 nim akcji. 

2. Jedna akcja daje jeden g os na Walnym Zgromadzeniu. 
 

§51 
 

Uchwa y Walnego Zgromadzenia zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów, chyba e 
Kodeks spó ek handlowych lub statut stanowi  inaczej. 

 
§52 

 
Walne Zgromadzenie mo e zarz dzi  przerw  w obradach wi kszo ci  dwóch trzecich 

osów. cznie przerwy nie mog  trwa  d ej ni  trzydzie ci dni. 
 

§53 
 

osowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne g osowanie zarz dza si  przy wyborach 
organów Spó ki albo likwidatora Spó ki oraz nad wnioskiem o odwo anie cz onków organów spó ki 
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lub likwidatorów, o poci gni cie ich do odpowiedzialno ci, jak równie  w sprawach osobowych. 
Poza tym g osowanie tajne zarz dza si  na danie cho by jednego z akcjonariuszy obecnych lub 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

 
§54 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo uje corocznie Zarz d. Powinno ono odby  si   
w terminie sze ciu miesi cy po up ywie roku obrotowego. 
 

 
§55 

 
1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubieg y rok obrotowy oraz 
sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki, 

2) udzielenie absolutorium cz onkom organów Spó ki z wykonania obowi zków, 
3) podzia  zysku lub pokrycie straty, 
4) przesuni cie dnia dywidendy lub roz enie wyp aty dywidendy na raty. 

 
2. Uchwa y Walnego Zgromadzenia wymagaj : 

1) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego, z zastrze eniem § 33 ust 1 pkt 7a, 
2) powo anie i odwo anie cz onków Rady Nadzorczej, 
3) zawieszanie cz onków Zarz du w czynno ciach i ich odwo ywanie, 
4) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wy onienia osoby, z któr  zostanie 

zawarta umowa o sprawowanie zarz du w Spó ce z okre leniem zasad i trybu 
przeprowadzenia tych konkursów, 

5) wyra enie zgody na zawarcie przez Delegowanego cz onka Rady Nadzorczej  
w imieniu Spó ki, umowy o sprawowanie zarz du z osob  która wygra a konkurs,  
o którym mowa w pkt 4), 

6)  ustalanie zasad kszta towania wynagrodze  cz onków Zarz du Spó ki oraz cz onków Rady 
Nadzorczej Spó ki. 
 

3. Uchwa y Walnego Zgromadzenia wymagaj  nast puj ce sprawy dotycz ce maj tku 
 Spó ki:  
1) zbycie i wydzier awienie przedsi biorstwa Spó ki lub jego zorganizowanej cz ci oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
2) nabycie i zbycie nieruchomo ci lub udzia ów w nieruchomo ci, je eli ich warto  

przekracza równowarto  500.000 EURO w z otych, 
3) nabycie i zbycie rodków trwa ych o warto ci przekraczaj cej równowarto  500.000 

EURO w z otych, 
4) zawarcie przez Spó  umowy kredytu, po yczki, por czenia lub innej podobnej 

umowy z cz onkiem zarz du, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na 
rzecz którejkolwiek z tych osób, 

5) podwy szanie i obni enie kapita u zak adowego Spó ki, 
6) emisja obligacji ka dego rodzaju, 
7) nabycie akcji w asnych w sytuacji okre lonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spó ek 

handlowych, 
8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowie  art. 418 Kodeksu spó ek 

handlowych, 
9) tworzenie, u ycie i likwidacja kapita ów rezerwowych, 
10) ycie kapita u zapasowego, 
11) postanowienia dotycz ce roszcze  o naprawienie szkody wyrz dzonej przy 

zawi zaniu spó ki lub sprawowaniu zarz du albo nadzoru.  
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4. Ponadto Uchwa y Walnego Zgromadzenia wymagaj : 
1) po czenie, przekszta cenie oraz podzia  Spó ki, 
2) zawi zanie przez Spó  innej spó ki, 
3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu dzia alno ci Spó ki, 
4) rozwi zanie i likwidacja Spó ki,  

5. Obj cie albo nabycie akcji lub udzia ów w innych spó kach z wyj tkiem, gdy nast puje za 
wierzytelno ci spó ki w ramach post powa  ugodowych lub uk adowych wymaga zgody 
Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga 
równie : 
1) zbycie tych akcji lub udzia ów, z okre leniem warunków i trybu ich zbywania, za 

wyj tkiem: 
a) zbywania akcji b cych w publicznym obrocie papierami warto ciowymi, 
b) zbywania akcji lub udzia ów, które spó ka posiada w ilo ci nie przekraczaj cej 

10% udzia u w kapitale zak adowym poszczególnych spó ek, 
c) zbywania akcji i udzia ów obj tych za wierzytelno ci Spó ki w ramach 

post powa  uk adowych lub ugodowych oraz udzia ów obj tych za wierzytelno ci 
konwertowalne,  o  których  mowa  w  art.  23  ustawy  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji  
przedsi biorstw pa stwowych,  

2) okre lanie wykonywania prawa g osu na Walnym Zgromadzeniu lub na 
Zgromadzeniu Wspólników spó ek, w których Spó ka posiada 100% akcji lub 
udzia ów, w sprawach: 
a) zmiany statutu lub umowy spó ki, 
b) podwy szenia lub obni enia kapita u zak adowego, 
c) po czenia, przekszta cenia lub podzia u spó ki, 
d) zbycia akcji lub udzia ów spó ki, 
e) zbycia i wydzier awienia przedsi biorstwa spó ki lub jego zorganizowanej cz ci oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia 
nieruchomo ci lub udzia u w nieruchomo ci je eli ich warto  przekracza równowarto  
kwoty 50.000 EURO w z otych, 

f) rozwi zania i likwidacji spó ki.  

§56 

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 55, powinny by  wnoszone wraz  
z uzasadnieniem i pisemn  opini  Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie 
wymagaj  wnioski dotycz ce cz onków Rady Nadzorczej, w szczególno ci  
w sprawach o których mowa w § 55 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.  

2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowi zuje w przypadku okre lonym w przepisie  
art. 384 § 2 Kodeksu spó ek handlowych. 

§57 

Zmiana przedmiotu dzia alno ci Spó ki mo e nast pi  bez obowi zku wykupu akcji  
z zachowaniem wymogów okre lonych w art. 417 § 4 Kodeksu spó ek handlowych. 

 

VI. GOSPODARKA SPÓ KI 

§58 

1. Rokiem obrotowym Spó ki jest rok kalendarzowy, z zastrze eniem ust. 2. 
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2. Pierwszy pe ny rok obrotowy Spó ki zaczyna si  po wydaniu postanowienia  
o wpisaniu Spó ki do rejestru przedsi biorców i ko czy si  31 grudnia 2003 roku. 

§59 

Ksi gowo  Spó ki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowo ci. 
 

§60 
 

1. Spó ka tworzy nast puj ce kapita y i fundusze:  
1) kapita  zak adowy, 
2) kapita  zapasowy, 
3) kapita  rezerwowy z aktualizacji wyceny, 
4) pozosta e kapita y rezerwowe, 
5) zak adowy fundusz wiadcze  socjalnych.  

2. Spó ka mo e tworzy  i znosi  uchwa  Walnego Zgromadzenia, inne kapita y na pokrycie 
szczególnych strat lub wydatków, na pocz tku i w trakcie roku obrotowego. 

 
 

§61 
 

Zarz d Spó ki jest obowi zany: 
1) sporz dzi  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z dzia alno ci Spó ki za 

ubieg y rok obrotowy w terminie trzech miesi cy od dnia bilansowego, 
2) podda  sprawozdanie finansowe badaniu przez bieg ego rewidenta,  
3)  do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz  

z opini  i raportem bieg ego rewidenta, 
4) przedstawi  Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, 

opini  wraz z raportem bieg ego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej,  
o którym mowa w § 33, ust. 1, pkt 3, w terminie do ko ca czwartego miesi ca od dnia 
bilansowego.  

§ 62 

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spó ki okre li uchwa a Walnego Zgromadzenia.  
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapita  zapasowy  

w wysoko ci co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapita  ten nie osi gnie 
przynajmniej jednej trzeciej cz ci kapita u zak adowego. 

3. Walne Zgromadzenie mo e przeznaczy  cz  zysku na: 
1) dywidend  dla akcjonariuszy, 
2) pozosta e kapita y i fundusze, 
3) inne cele.  

4. Dniem dywidendy jest dzie  odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 
obrotowy, z tym e rozpocz cie wyp aty dywidendy nast pi nie pó niej ni   
w ci gu dwóch miesi cy od dnia dywidendy.  
 

VII POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE 

§63 

1. Spó ka publikuje swoje og oszenia w Monitorze S dowym i Gospodarczym. Kopie og osze  
winny by  wywieszane w siedzibie Spó ki w miejscu dost pnym dla wszystkich pracowników.  

2. Skre lono 
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3. Skre lono 
4. Zarz d Spó ki sk ada w s dzie rejestrowym w ciwym ze wzgl du na siedzib  Spó ki roczne 

sprawozdanie finansowe, opini  bieg ego rewidenta, odpis uchwa y Walnego Zgromadzenia 
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz 
sprawozdanie z dzia alno ci Spó ki w terminie pi tnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spó ki. Je eli sprawozdanie finansowe nie zosta o 
zatwierdzone w terminie sze ciu miesi cy od dnia bilansowego, to nale y je z  w ci gu 
pi tnastu dni po tym terminie.  

5. Skre lono 

 

VIII. POSTANOWIENIA KO COWE 

§64 

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spó ki ulega rozwi zaniu. 
2. Likwidatorami s  cz onkowie Zarz du Spó ki, chyba e uchwa a Walnego Zgromadzenia 

stanowi inaczej. 
3. Skre lono 
4. Ilekro  w  Statucie  jest  mowa  o  danej  kwocie  wyra onej  w  EURO,  nale y  przez  to  rozumie  

równowarto  tej kwoty wyra onej w pieni dzu polskim, ustalon   
w oparciu o redni kurs waluty krajowej do EURO, og aszany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu poprzedzaj cym powzi cie uchwa y przez w ciwy organ Spó ki 
 upowa niony do wyra enia zgody na dokonanie czynno ci, w zwi zku 
z któr  równowarto  ta jest ustalana. 

 
 
 
 
 


