
OGŁOSZENIE ZARZĄDU KRYNICKI RECYKLING S.A. Z SIEDZIBĄ W 

OLSZTYNIE 

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 

10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz  Art.  395 § 1 

Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 402
2
 KSH 

przedstawia następujące informacje: 

 

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ 

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD 

Zarząd  Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 29 października 2012 roku na godzinę 

11.00 w Olsztynie, przy ul. Ratuszowej 5/3, w kancelarii notarialnej notariusza Jacka Zająca, 

z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla 

członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa 

poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych 

akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu 

Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich 

stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A.. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie innych niż związane z warunkowym podwyższeniem 

kapitału zakładowego zmian Statutu Spółki.  

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 



II. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI  

Ze względu na zakres i charakter proponowanych zmian Statutu Spółki Zarząd 

wypełniając obowiązek o którym mowa w art. 402 §2 w związku ze znacznym zakresem 

zamierzonych zmian zadecydował opublikować projekt nowego tekstu jednolitego Statutu 

wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. Projekt nowego 

Statutu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ 

INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU 

Stosownie do Art. 406
1 

§ 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 października  

2012 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 października 2012 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż 

po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż 

w dniu 15 października 2012 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów 

wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa 

w art. 406
3
 § 3 KSH., to jest: 

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

2) liczbę akcji, 

3) rodzaj i kod akcji, 

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 

5) wartość nominalną akcji, 

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

8) cel wystawienia zaświadczenia, 

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki 

ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 



IV. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU  

I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać 

zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 8 października 2012 r. 

włącznie. 

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 

punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście 

za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i 

potwierdzeniem odbioru) na adres: KRYNICKI RECYKLING S.A., Sekretariat Zarządu, 

ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez 

przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: „krynicki@krynicki.pl”. 

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego 

wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data 

umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia 

na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo 

wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej 

Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest 

wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie 

PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla Akcjonariuszy 

będących osobą fizyczną oraz odrębny dla Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.   

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość 

oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia, w szczególności: 

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie  uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, 

potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią 

liczbę akcji na dzień złożenia żądania,  

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do 

reprezentowania Akcjonariusza, 

4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu 

pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do 
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reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub 

urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika 

innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego 

upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika 

oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) 

upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy 

występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty 

powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy 

lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące 

identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych 

dokumentów. 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed 

wyznaczonym terminem  Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 11 

października 2012 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 

Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie 

umieszczone na stronie internetowej Spółki www.krynicki.pl. 

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na 

piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za 

potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: KRYNICKI RECYKLING 

S.A., Sekretariat Zarządu, ul. Iwaszkiewicza 48/23,10-089 Olsztyn lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną 

na wskazany adres e-mail: krynicki@krynicki.pl projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce 

nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z 

koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie 

złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do 

Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia 

powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer 

pocztowy Spółki).  

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo 

wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej 

Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej 

wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako 

załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie 
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internetowej Spółki www.krynicki.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono 

odrębny formularz dla Akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla 

Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.   

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość 

oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia, w szczególności: 

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie  uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, 

potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią 

liczbę akcji na dzień złożenia żądania,  

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do 

reprezentowania Akcjonariusza, 

4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu 

pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub 

urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika 

innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego 

upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika 

oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) 

upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy 

występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty 

powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy 

lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące 

identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych 

dokumentów. 

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia 

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w 

szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz 

sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o 

ustanowieniu pełnomocnika. 
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Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien 

dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą 

fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez 

pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną 

powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego 

rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz 

odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu 

Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie 

z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela 

Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego 

organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać 

przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub radcę prawnego.  

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 

chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić 

dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może 

reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego 

Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym 

rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do 

wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, 

Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki 

zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji 

Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek 

ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 

wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim 

wypadku wyłączone. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w 

postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo 

sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez 

tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego 

na język polski nie wywołuje skutków prawnych. 

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego 

ogłoszenia na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl . 
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O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej 

pocztą elektroniczną na adres „krynicki@krynicki.pl”, tak, aby możliwa była skuteczna 

weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane 

elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o 

udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i 

mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, 

telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres 

pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu 

oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. 

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz lub Pełnomocnik 

powinien niezwłocznie dostarczyć  Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem 

złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na 

adres: KRYNICKI RECYKLING S.A., Sekretariat Zarządu, ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-

089 Olsztyn lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając 

wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: krynicki@krynicki.pl, kopie 

dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w 

szczególności: 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do 

reprezentowania Akcjonariusza. 

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 

godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością 

przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie 

działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności 

pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w 

szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej 

skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia 

pełnomocnictwa i jego zakresu. 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany 

jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument 

potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza 

składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, 

zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego – „Formularz 

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym 

Zgromadzeniu KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

zwołanym na dzień 29 października 2012 roku” został zamieszczony na stronie 

mailto:krynicki@krynicki.pl
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internetowej Spółki pod adresem www.krynicki.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy 

pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia 

najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji 

Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.  

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z 

okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla 

Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz 

odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu 

Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie 

z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela 

Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego 

organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać 

przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub radcę prawnego.  

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego 

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania 

prawa głosu drogą korespondencyjną. 

V. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO 

ZGROMADZENIA 

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z 

projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na 

stronie internetowej Spółki pod adresem www.krynicki.pl od dnia zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 

http://www.krynicki.pl/
http://www.krynicki.pl/


Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie 

papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 

oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu w 

siedzibie Spółki, w Olsztynie (10-089) przy ul. Iwaszkiewicza 48/23 w godzinach 10.00 – 

15.00 w dni robocze.  

 

VI. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, 

Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz 

przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie 

elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: 

krynicki@krynicki.pl 

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko 

związane z ich wykorzystaniem.  

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w 

oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do 

nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie 

dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do 

Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postac skanu w formacie PDF.  

VII. LISTA AKCJONARIUSZY 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie 

wyłożona  w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Olsztynie (10-089) przy ul. 

Iwaszkiewicza 48/23 w godzinach 10.00 – 15.00 od dnia 24 października 2012 r.  

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału 

w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty 

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.  

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub 

przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail:  

krynicki@krynicki.pl. w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie 

dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu 

Akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub 

pełnomocnictwa). 

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków 

w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem 

tj. do dnia 22 października 2012 r. 

mailto:krynicki@krynicki.pl
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VIII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA 

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na 

stronie internetowej Spółki www.krynicki.pl. 

IX. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z 

TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA 

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji 

wynosi 14.882.800, co daje łącznie 14.882.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

http://www.krynicki.pl/


ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA ZARZĄDU KRYNICKI RECYKLING S.A. Z 

SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA 

 

Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki  z wyliczeniem nowych lub 

zmienionych postanowień statutu. 

 

Zmienione  następujące postanowienia Statutu: 

- usunięto §5a 

- dodano nowy paragraf 6 dotyczący warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  

- zmieniono numerację §§ od 6 do 22 na numery od 7 do 23 

 

Wymienione poniżej paragrafy zmienionych postanowień Statutu dotyczą poprzedniej 

numeracji: 

- §10 do §14 oraz §19 (obecnie §§11-15 i §20) w zakresie zmiany określenia: „Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy” na „Walne Zgromadzenie” 

- §12 (obecnie §13) pkt.1 poprzez usunięcie treści lit. a)  

- §16 (obecnie §17) pkt 1 poprzez zmianę treści lit b) i dodanie nowych lit. od e) do l) 

- §16 (obecnie §17) pkt 2 poprzez zmianę jego treści  

- §17 (obecnie §18) poprzez usunięcie dotychczasowych pkt. 2 

- §19 (obecnie §20) poprzez usunięcie z pkt.1  drugiego zdania. 

 

Miejsca zmienione jako wykreślone zostały wytłuszczone poniżej. Zmiany polegające na 

wprowadzeniu nowych zapisów zostały dodatkowo zapisane kursywą.  

 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA  

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000159942 oświadczają, 

że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 12 lipca 2007 roku oraz 

zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut 

spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 

Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele. 

 

§ 2 



1. Firma Spółki brzmi Krynicki Recykling Spółka Akcyjna. Spółka może używać w 

obrocie skrótu firmy Krynicki Recykling S.A. 

2. Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn. 

3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. 

 

§ 3 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a) (PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi, 

b) (PKD 27.51.Z) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 

c) (PKD 28.22.Z) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, 

d) (PKD 28.94.Z) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, 

e) (PKD 28.96.Z) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz 

wytwarzania wyrobów z tych materiałów, 

f) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

g) (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 

h) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn, 

i) (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 

j) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

k) (PKD 37.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

l) (PKD 38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

m) (PKD 38.12.Z) Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 

n) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 

o) (PKD 38.22.Z) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

p) (PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 

q) (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami, 

r) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

s) (PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 

t) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

u) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami, 

v) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów, 

w) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

x) (PKD 68.32.Z)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 



y) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

z) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury, 

aa) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 

bb) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 

cc) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych, 

dd) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej, 

ee) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli, 

ff) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

gg) (PKD 81.21.Z)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

hh) (PKD 81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  

ii) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie 

jj) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

kk) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

ll) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

II. Kapitał i akcje 

 

§5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.488.280,00 (słownie: jeden milion czterysta 

osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)  

2. Kapitał zakładowy  dzieli się na:  

a) 5.000.000 (słownie:  pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 

wartości nominalnej 10 gr każda, 

b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 

czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

o wartości nominalnej 10 gr każda, 



c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

o wartości nominalnej 10 gr każda, 

d) 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) 

akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr każda  

e) 3.974.357 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta 

pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 

10 gr każda, 

f) 775.643 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr każda. 

 

§6 

1.  Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych). 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji 

na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w 

liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion). 

3. Akcje serii G wyemitowane zostaną stosownie do postanowień uchwały nr 

05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 

października 2012 roku. 

§ 7 

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, której kapitał zakładowy został w całości pokryty 

przed jej rejestracją. 

§ 8 

1. Akcje mogą być umarzane. 

2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie 

dobrowolne). 

3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 9 

1.  Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy. 

2.   Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

§ 10 



Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. 

 

III. Organy spółki 

§ 11 

1.  Organami Spółki są: 

a)  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 

b)  Rada Nadzorcza, 

c) Zarząd. 

2.  Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek 

handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

§ 12 

1.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 

2.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, 

Gdyni, Warszawie, Krakowie, Katowicach. 

§ 13 

1.  Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w 

innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy należy: 

a)  przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki, 

b)  ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

2.  Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja 

w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 

§ 14 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, 

szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady 

przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy 

wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie 



Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami 

Kodeksu spółek handlowych. 

Rada Nadzorcza 

§ 15 

1.  Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 osób powoływanych przez Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. 

2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem 

kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w 

przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego 

minimum. 

§ 16 

1.  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 

2.  Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

3.  Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

4.  Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i 

sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go 

przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i 

Kodeksu spółek handlowych. 

§ 17 

1.  Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz 

niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego Spółki, 

b)  zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, 

c)  zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której 

mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych, 

d) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości, 

e) określenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w §18 pkt.1 

poniżej, 



f) powołanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, 

g)  odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami §18 pkt.2 poniżej  

h) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkiem Zarządu,   jego 

małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, 

krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 

przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także 

podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą 

zarządzającą lub nadzorującą oraz akcjonariuszem posiadającym co najmniej 

10 % pakiet akcji, 

i) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie 

w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji składnikiem 

majątkowym Spółki, którego wartość rynkowa jest wyższa niż 600.000 zł 

(sześćset tysięcy złotych) i która to czynność nie została przewidziana w 

rocznym budżecie Spółki,    

j) wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków (w tym inwestycyjnych) 

nieprzewidzianych w  rocznym budżecie Spółki lub (wieloletnich) planach 

rozwoju Spółki, o ile kwota tego wydatku, w ramach jednej lub kilku 

powiązanych ze sobą transakcji, przekracza wartość 600.000 zł (sześćset tysięcy 

złotych), 

k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, zaciągnięcie lub 

udzielenie przez Spółkę pożyczek albo zaciągnięcie innego długu pieniężnego,  

w przypadku gdy wartość takiego zobowiązania przekracza o więcej niż 

600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) wartość przewidzianą w rocznym budżecie 

Spółki lub (wieloletnich) planach rozwoju Spółki,  z wyjątkiem 

(i) zobowiązań  z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów zaciągniętych w 

ramach prowadzonej przez Spółkę w zwykłym toku działalności gospodarczej,  

(ii) zadłużenia krótkoterminowego  (tj. nie dłuższego niż 6miesięcy) powstałego 

na podstawie innych tytułów prawnych lub zdarzeń gospodarczych, 

l) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, obciążenie 

jakiegokolwiek składnika majątkowego Spółki lub udzielenie innego 

zabezpieczenia na majątku Spółki na rzecz osób, o których mowa w lit. h) 

powyżej, w przypadku gdy łączna wartość wierzytelności, której dotyczy 

poręczenie, gwarancja, obciążenie majątku Spółki lub inne zabezpieczenie 

przekracza lub może przekroczyć wartość 200.000 zł.   

2.  Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarząd: 

a)  roczne budżety Spółki,  

b) (wieloletnie) plany rozwoju Spółki,  



c) strukturę organizacyjną Spółki oraz  jej zmiany. 

 

 

Zarząd 

§ 18 

1.  Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 

2.  Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada 

Nadzorcza. 

3.  Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych 

członków Zarządu. 

2.  Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód 

uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz 

udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki. 

3.  Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

4.  Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i 

zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego 

Statutu i Kodeksu spółek handlowych. 

§ 19 

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady 

rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych 

stanowiskach pracy. 

§ 20 

1.  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w 

nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego 

Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 

2.  Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu 

jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z 

prokurentem. 

IV. Postanowienia końcowe 



§ 21 

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod 

firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie. 

§ 22 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem  

§ 23 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

 


