
 

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ  

BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA 

§ 1. 

Firma 

1. Spółka będzie działać pod firmą: BIOTTS Spółka Akcyjna. ------------------  

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: BIOTTS S.A. --------------------------  

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

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

§ 2. 

Sposób powstania 

Założycielami Spółki są: Jan Meler, Mateusz Sebastian Kotwicki i Paweł 

Czesław Biernat. -------------------------------------------------------------------------  

§ 3. 

Siedziba 

Siedzibą spółki jest Wrocław. ----------------------------------------------------------  

§ 4. 

Obszar działania 

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza 

jej granicami. -----------------------------------------------------------------------------  

§ 5. 

Czas trwania Spółki 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------  

§ 6. 

Przedmiot działalności Spółki 

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji 

Działalności) jest: ------------------------------------------------------------------------  

1)  PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------  

2)  PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, --------  

3)  PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,  

4)  PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych, -------------------------------------------------------------  
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5)  PKD 71.20 Badania i analizy techniczne, -----------------------------------  

6)  PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 

biotechnologii, -------------------------------------------------------------------  

7)  PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 

pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, ------------------------  

8)  PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,  

9)  PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----------------------------  

10) PKD 75 Działalność weterynaryjna, -----------------------------------------  

11) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych 

produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----  

12) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----------------------  

13) PKD 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. --------  

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa 

wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana 

uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie. -----------------------------------------  

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich 

uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, 

Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były 

wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich 

uprawnień zawodowych. ---------------------------------------------------------------  

4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, 

przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych,  

a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. ------------  

§ 7. 

Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.575,00 zł (sto osiemdziesiąt osiem 

tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych). ----------------------------------------  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -------------------------------------------  

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką, ------------------  

- 66.660 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych 

imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden zloty) każda, 
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pokrytych gotówką, uprzywilejowanych co do uczestnictwa w podziale 

majątku Spółki w razie jej likwidacji, w ten sposób, że dają pierwszeństwo do 

otrzymania części majątku Spółki równej wkładom wniesionym na pokrycie 

ceny emisyjnej akcji serii B (zarówno na kapitał zakładowy jak i inne kapitały), 

przed pozostałymi akcjonariuszami,--------------------------------------------------  

- 6 (sześć) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł 

(jeden zloty) każda pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci: ---------------  

• Raportu podsumowującego prace badawcze dotyczące opracowania 

receptury i technologii transdermalnego systemu terapeutycznego  

(TTS-1), kompatybilnego z powłokami skóry ludzkiej, substancji 

leczniczych, technologii produkcji leków bazujących na nośniku, oraz --  

• wyników badań preparatów opartych na TTS-1 pod nazwami roboczymi 

(maść znieczulająca - Z1T4L4, maść na owrzodzenia podudzi OW1) wg 

receptur opracowanych przez BIOTTS S.A: ------------------------------------  

§ badania cytotoksyczności (wykonawca ClinMark Sp. z o.o., raporty  

z dnia 02.07.2018 r. oraz z dnia 03.07.2018 r.), --------------------------  

§ badania fizykochemiczne leków bazujących na nośniku (TTS-1) 

(wykonawca Eurofins Polska Sp. z o.o., raporty z dnia 20.06.2018 r.),  

§ strategie postępowania o dopuszczenie do obrotu (wykonawca Elżbieta 

Wojtasik raporty z dnia 28.06.2018 r. oraz 11.07.2018 r.), -------------  

§ badanie czystości patentowej (wykonawca WTS Patent, raporty z dnia 

28.06.2018 r.), ------------------------------------------------------------------  

- 842 (osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii D o wartości 

nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką, ------------------  

- 5.154 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii E o 

wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem 

pieniężnym, -------------------------------------------------------------------------------  

- 15.913 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji imiennych zwykłych 

serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokryta wkładem 

pieniężnym. 

3. Kwota wpłacona przed zrejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego 

wynosi 166.660,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 

złotych). -----------------------------------------------------------------------------------  
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§ 8. 

Akcje 

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz 

mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ---------------  

2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie może być 

dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia 

się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w 

terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna 

zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane 

w odcinkach zbiorowych. ---------------------------------------------------------------  

3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym 

terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień 

opóźnienia. -------------------------------------------------------------------------------  

§ 9. 

Umorzenie akcji 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich 

nabycia przez Spółkę. -------------------------------------------------------------------  

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała 

powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość 

i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty 

wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału 

zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------  

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

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

§ 10. 

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ----------------------  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, 

zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----  

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki 

przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do 
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liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi 

inaczej. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie 

nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. ---------------------  

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. ------  

§ 11. 

Organy Spółki 

Organami Spółki są: --------------------------------------------------------------------  

1) Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------------  

2) Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------------------------------  

3) Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 12. 

Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. ----------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym 

niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. ---------------  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na 

żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% 

kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------  

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ---------------------------------  

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz 

udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez 

nich obowiązków, ----------------------------------------------------------------  

b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 

przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ------  

c) nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, w tym 

udziału we współwłasności, oraz ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego, -----------------------------------------------------------------------  

d) podział zysku lub podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat,-----------  

e) zmiana Statutu Spółki, ---------------------------------------------------------  

f) zmiana przedmiotu działalności Spółki, --------------------------------------  

g) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz umorzenie 

akcji w kapitale zakładowym Spółki,------------------------------------------  
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h) rozwiązanie Spółki i jej likwidacja, --------------------------------------------  

i) przystąpienie do innej spółki oraz uczestnictwo w organizacji 

gospodarczej (w tym w spółce cywilnej lub spółce prawa handlowego lub 

innej spółce), ----------------------------------------------------------------------  

j) wystawienie, emisja, nabycie (w tym objęcie) papierów wartościowych 

przez Spółkę, a także ich zbycie lub obciążenie, ----------------------------  

k) obciążenie majątku Spółki lub jego składnika na zabezpieczenie 

zobowiązań osób trzecich, ------------------------------------------------------  

l) zawarcie umowy z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem Spółki, 

Akcjonariuszem, ich członkiem rodziny lub inną osobą bliską, a także z 

Podmiotami Powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem 

Spółki lub Akcjonariuszem, ----------------------------------------------------  

m) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Funduszu oraz Założycieli Spółki 

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie 

zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, --------------------------  

n) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach 

przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz 

rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez 

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% 

kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą, ------------------------  

o) wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do 

alternatywnego systemu obrotu, ----------------------------------------------  

p) wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w Spółce. ----  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawach wymienionych 

ust. 7 powyżej, wymagają dla skutecznego ich podjęcia większości 61 % 

ogółu głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stawiają 

wymogi surowsze. Z chwilą kiedy Leonarto Alfa sp.  

z o.o. (lub jej następca prawny) – dalej Fundusz, stanie się akcjonariuszem 

Spółki, uchwały wskazane w lit. g), i)-j) i o), o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym dla swej ważności wymagają ponadto zgody Funduszu, co 

stanowi uprawnienie osobiste Funduszu.  

W każdym przypadku podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego oraz 
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umorzenie akcji wymaga zgody Funduszu, co stanowi uprawnienie osobiste 

Funduszu. -----------------------------------------------------------------------------  

6. Fundusz posiada prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym przez przepisy Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia 

w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez 

Fundusz, co stanowi uprawnienie osobiste Funduszu. ------------------------  

7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -------------------------  

§ 13. 

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki  

we wszystkich dziedzinach jej działalności. --------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) osób. -------------------------  

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący 

sposób: ------------------------------------------------------------------------------------  

i. 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje 

Fundusz, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej; ----------------------  

ii. 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, powołują i odwołują 

Założyciele, składając wspólne pisemne oświadczenie Spółce; -----------  

iii. 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej,  powołuje i odwołuje 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. ---------------------------------  

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną 3 (słownie: trzy) – 

letnią kadencję. W zakresie w jakim członkowie Rady Nadzorczej nie 

zostaną powołani w sposób określony w ust. 3 powyżej, w terminie 14 dni 

od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność uzupełnienia 

składu Rady Nadzorczej, uprawnienie do ich powołania przysługuje 

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy bezwzględną większością głosów. 

Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy mogą zostać odwołani przez podmiot, który nie skorzystał  

z uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej zgodnie  

z postanowieniami ust. 3 powyżej. -------------------------------------------------  
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5. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi uprawnieniami określonymi 

w regulaminie Rady Nadzorczej oraz we właściwych przepisach prawa, 

należy: ----------------------------------------------------------------------------------  

a) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu, 

w przypadku braku powołania pełnomocnika do reprezentacji Spółki 

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ----------------------------------  

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami  

i dokumentami, jaka i ze stanem faktycznym; ------------------------------  

c) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty; --  

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników powyższych ocen; ---------------------------------  

e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie 

finansowe Spółki; ----------------------------------------------------------------  

f) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki  

i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych 

w uchwale Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------  

g) zatwierdzenie budżetu rocznego Spółki, --------------------------------------  

h) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub 

zaciągnięcie zobowiązania, w tym w szczególności z tytułu emisji 

obligacji, kredytu, gwarancji, poręczenia, pożyczki, etc. – które nie 

zostało ujęte w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą  

i którego wartość przekracza kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) netto, zarówno w jednej, jak i w kilku 

transakcjach łącznie w okresie jednego roku obrotowego; ----------------  

i) wyrażanie zgody na wystawienie lub poręczenie przez Spółkę weksla, 

bez względu na wartość; --------------------------------------------------------  

j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, z Podmiotem 

Powiązanym lub Podmiotami Powiązanymi ze Spółką, Akcjonariuszami, 

członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub prokurentem, bez 

względu na wartość; -------------------------------------------------------------  

k) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkami Zarządu, 

członkami Rady Nadzorczej lub prokurentem, bez względu na wartość;  
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l) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, obciążenie lub zbycie przez Spółkę 

tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek innym podmiocie, w tym  

w spółkach zależnych; -----------------------------------------------------------  

m) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----  

n) wyrażanie zgody na zastawienie lub obciążenie akcji w kapitale 

zakładowym SPÓŁKI, z wyłączeniem Akcji FUNDUSZU; -------------------  

o) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie majątkowych praw 

autorskich lub innych praw własności intelektualnej przysługujących 

Spółce, w szczególności udzielenie osobie trzeciej prawa do korzystania 

z nich na podstawie licencji, użyczenia lub innej podobnej podstawie 

prawnej; ---------------------------------------------------------------------------  

p) ustalania wynagrodzenia członków Zarządu; --------------------------------  

q) powołanie i odwołanie członków Zarządu, a także zawieszanie,  

z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na 

okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania 

czynności członków zarządu, którzy zostali odwołaniu, złożyli 

rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich 

czynności; -------------------------------------------------------------------------  

r) zbycie akcji kapitale zakładowym SPÓŁKI, z wyłączeniem Akcji 

FUNDUSZU; ----------------------------------------------------------------------  

s) rozpatrywanie i zatwierdzanie modelu biznesowego oraz strategii 

komercjalizacji Spółki na dany rok obrotowy, opracowywanych  

i przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd w terminie jednego 

miesiąca przed rozpoczęciem roku obrotowego. -----------------------------  

6. Członkowie Rady Nadzorczej niewskazani przez Fundusz mogą pełnić 

funkcje odpłatnie, jeśli tak zdecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów,  

z zastrzeżeniem, że czynności wskazane ust. 5 lit. a)-q). powyżej, wymagają 

zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale, za której podjęciem zagłosują 

członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Fundusz zgodnie z 

postanowieniami Umowy. -----------------------------------------------------------  
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8. W przypadku, gdy Fundusz nie będzie miał prawa do powoływania 

członków Rady Nadzorczej, czynności, o których mowa ust. 7 powyżej, 

wymagają pisemnej zgody Funduszu. Z chwilą gdy Fundusz stanie się 

akcjonariuszem Spółki niniejsze uprawnienie stanowić będzie uprawnienie 

osobiste Funduszu. ------------------------------------------------------------------  

9. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wiążących uchwał, jeśli 

wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, 

a udział w obradach bierze co najmniej 2 członków, z czego jeden z nich 

powołany przez Fundusz, o ile Fundusz ma prawo do powoływania członka 

Rady Nadzorczej. W przypadku braku kworum,  

w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia, w którym nie odbyło się 

posiedzenie Rady Nadzorczej z powodu braku kworum, zwołane zostanie 

kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej o tym samym porządku obrad, które 

zdolne będzie do podejmowania wiążących uchwał jeżeli na posiedzeniu 

będzie obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.  

W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw (w tym 

wstrzymujących się), rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

a pod jego nieobecność, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.------------  

10. Dopuszczalny jest udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w trybie pisemnym 

lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----------------------  

§ 14. 

Zarząd 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich 

czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub 

przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego 

Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------  

2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 członków, w tym Prezesa  

i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna 

kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Każdy z członków Zarządu może być 

wybrany na następną kadencję. ------------------------------------------------------  
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3. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez 

założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem 

kadencji przez Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------  

4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu 

zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. ------------------------------------------  

5. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. 

W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. ------------------------  

6. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie 

Wiceprezes Zarządu. --------------------------------------------------------------------  

7. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu 

posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia 

na piśmie lub pocztą elektroniczną. --------------------------------------------------  

8. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu 

może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------  

9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy 

każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony 

o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo 

w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa  

z ogólnej liczby członków Zarządu. ---------------------------------------------------  

10. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków 

zarządu.  Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. ------------------------  

11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje 

z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie. ---------------------------------  

12. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń 

i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu 

samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania 

oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie  

z prokurentem.---------------------------------------------------------------------------  

§ 15. 

Udział w zysku i kapitały Spółki 
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1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym 

przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został 

przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. ---------  

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.  

Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki 

kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. ---------------  

3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na 

pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). ----------------  

4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne 

Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------  

§ 16. 

Rachunkowość 

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie  

z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. ---------------  

§ 17. 

Rok obrotowy 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok 

obrotowy kończy się dnia 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa 

tysiące osiemnastego roku). -----------------------------------------------------------  

2. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany 

jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności 

Spółki za ubiegły rok obrotowy. -------------------------------------------------------  

§ 18. 

Postanowienia końcowe 

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym”. ------------------------------------------------------------------------ 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu spółek handlowych.”. --------------------------------------------- 

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

 
 


