STATUT SPÓŁKI
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
Tekst jednolity
1 października 2018 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Firma Spółki brzmi: PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu:
PMPG Polskie Media S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub
skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na
obszarze którego będzie prowadzona działalność.-----------------------------------------------------------3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. ------------------------------------------------

§2
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----------------------------------------------------------------------------

§3
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-------------------------------2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i
wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać
i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa
handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady,
przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności
prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

§4
Spółka działa w szczególności na podstawie kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także na podstawie niniejszego Statutu.

§5
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------------------------------------------------------------------------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:--------------------------------------------------------------------------1) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),------------------------------------------------------------------------------2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),---------------------------------------------3) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),-----------------------------------------------------------4) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),-------------------------------------------------------------------------5) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),-----------------------------------------------------------6) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),------------------------7) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),---------------------------------------------------------8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),---------------------9) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),---------------------10) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),-----------------11) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
45.19.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD
46.12.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i
samolotów (PKD 46.14.Z),--------------------------------------------------------------------------------------14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich,
obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),-----------------------------------------------15) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD
46.18.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),-------------------------17) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),-------------------------18) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),------------------------------------------19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),---------------------------20) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),---------21) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),---------------------------------------------------------22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),--------------------------23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),---24) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),----------------------------------------------------------------25) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.42.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------26) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.51.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.52.Z),-----------------------------------------------------------------

28) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),---------------------------------------------29) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),---------------------------------------------30) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.62.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------31) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.72.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------32) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),-----------33) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla
zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),---------------------34) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.77.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------35) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.78.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------36) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.79.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------37) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),--38) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD
47.99.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------39) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),--40) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A),------------------------------------------------------------------41) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),------------------------------------------------42) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),----------------------------------------------------------------------------43) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-----------------------44) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),------------------------------------------------------------------------------45) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),-----------------------------------------46) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),----------------------------------------------------------47) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),-------------------------------48) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),--------------------49) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------------50) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
51) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),-----------------------------52) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),---------------------------------------------------------53) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),------------------------------------54) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
(PKD 61.20.Z),---------------------------------------------------------------------------------------

55) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),--------------------------------------56) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),----------------------------------------57) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),----------------------------------------------------58) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),--------59) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),------------------------------------------------60) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD
63.11.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------61) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----------------------------------------------------------62) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),----------------------------63) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD
62.09.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------64) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----------------65) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),------------------------------------66) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------------67) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-------------68) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),--------------------------------69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------------70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
74.90.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------71) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),---72) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
(PKD 73.12.C),---------------------------------------------------------------------------------------73) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),----------------------------------------------------------------------------------------------------------74) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD
70.10.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------75) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),------------------------------------------------------------76) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),---77) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),------------------------------------------------------78) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),------------------------------------------------------------79) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
(PKD 72.19.Z),----------------------------------------------------------------------------------------------------80) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),----------------------81) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
72.20.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------82) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),----------------------------------

83) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim (PKD 77.40.Z),-----------------------------------------------------------------------------84) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),---------------------------------------------------------------------85) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),-------------------------------------------------------86) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),----------------------87) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),------------------------------------------88) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),----------------------89) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),----------------------------------------------------------90) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

gdzie indziej

niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),------------------------------------------------------------------------------91) Technika (PKD 85.32.A),-----------------------------------------------------------------------------------------92) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B),----------------------------------------------------------------93) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),------94) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),---------------------------------------------------95) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),--------------96) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),--------------------------------------------------------97) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),-----------------------98) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A),---------------------------------------------------------------------------99) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),------------------------------100) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),------------------------------------------------------101) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).----------------------------------------------------2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego
prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po
uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.---------------------------------------------------------

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.752.214,00 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt
dwa tysiące dwieście czternaście) złotych i dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta
osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 7 (siedem) złotych każda, w
tym: -------------------------------------------------------------------------------1) 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii A i B, ---------------------------------2) 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem)
akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.---------------------------------------------------------------

2. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym, jak również wkładem niepieniężnym.
3. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne albo odwrotnie.---------------------------4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.--------------------------------5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.--------------------------------------------------------------------

§ 7a
1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 29 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2021 roku, do
podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek
handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 54.564.160 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery
miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych), poprzez emisję akcji
oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 7 zł (słownie: siedem złotych) każda. W
powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż
jednego podwyższenia.----------------------------------------------------------------2. Bez

konieczności

uzyskania zgody

Rady

Nadzorczej

Zarząd ustali szczegółowe warunki

poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb
emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy
zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – o
ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji
oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. ----------------------------------------------3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w
części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.----------------------------4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze
środków własnych spółki.----------------------------------------------------------------------------------------5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne,
bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.---------------------------------------6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać
akcjonariuszom osobistych uprawnień.------------------------------------------------------------------------7. Zarząd umocowany jest do:-------------------------------------------------------------------------------------a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych
w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru;b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw
poboru do obrotu na rynku regulowanym.---------------------------------------------------------------

§8
W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 2.150 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,------------------

2) akcje serii B w ilości 995 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi,-------------3) akcje serii A w ilości 268.890 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) są
akcjami na okaziciela,----------------------------------------------------------------------------------4) akcje serii B w ilości 49.935 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) są akcjami
na okaziciela,---------------------------------------------------------------------------------------5) akcje serii C w ilości 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) są akcjami na okaziciela,--------------6) akcje serii D w ilości 8.505.000 (osiem milionów pięćset pięć tysięcy) są akcjami na okaziciela,
7) akcje serii E w ilości 1.224.732 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset
trzydzieści dwa) są akcjami na okaziciela.---------------------------------------------------------------

§9
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem
pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. ------------------------------------------------------------------------------

§ 10
1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału
zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Warunki
i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------3. Akcjonariusz, którego akcje zostały umorzone, otrzymuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej
wartości księgowej umorzonych akcji, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie bilansu rocznego Spółki. Jeżeli akcjonariusz, którego udziału zostały umorzone, nie
zgadza się z wyliczona kwotą wynagrodzenia za umorzone udziały, Spółka zleci sporządzenie opinii
rzeczoznawcy wpisanego na listę biegłych rewidentów, celem ustalenia wartości umorzonych akcji na
dzień podjęcia uchwały o umorzeniu akcji. Koszty sporządzenia opinii ponosi Spółka.----------------4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój
rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. ---------------------------------------------

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11
Organami Spółki są: --------------------------------------------------------------------------------------------------1) Walne Zgromadzenie, --------------------------------------------------------------------------------------------2) Rada Nadzorcza, --------------------------------------------------------------------------------------------------3) Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie

§ 12
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-------------------------------------------2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub
przepisach kodeksu spółek handlowych.----------------------------------------------------------------------3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie
określonym w niniejszym Statucie.------------------------------------------------------------------4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia
Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----------

§ 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po
zakończeniu roku obrotowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 14
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej.----------------------------------------------------------------------------2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego
obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.------------------------------3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 15
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go
uzna za wskazane.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 16
Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie albo w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu
lub w pisemnym zawiadomieniu. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 17
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z
zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście
lub przez swych pełnomocników.--------------------------------------------------------------------------------

§ 18
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego
Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy
"za", "przeciw" i "wstrzymujące się”. --------------------------------------------------------------------------------

§ 19
1.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po
czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------

2.

W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden
z członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 20
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: --------------------------------------------1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także
sprawozdania z działalności Spółki; -----------------------------------------------------------------------2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez
nich obowiązków; --------------------------------------------------------------------------------------------3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy
utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny
tryb wykorzystania takich funduszy;
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej; --------------------------------------------------------------------------------5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz
Statutu nie stanowią inaczej;-------------------------------------------------------------------------------6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; ---------------------------------------------------------7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
8) zmiana Statutu; ----------------------------------------------------------------------------------------------9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;------

10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków
ich umorzenia; ------------------------------------------------------------------------------------------------11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;-------------------------------------------12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; ---------------13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------------14) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 21
Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa
Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. ---------------------------------------------------------------------------Rada Nadzorcza

§ 22
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący i Sekretarz. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 23
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie
przed upływem kadencji. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 24
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z
grona pozostałych członków Rady, w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------

§ 25
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku
obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony
przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch
tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni
od dnia otrzymania takiego wniosku. --------------------------------------------------------------------------------

§ 26
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub
wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji –
Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na
wniosek uprawnionych. ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej
kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia
przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji. ----------------3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być
wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje
się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
4. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, pocztą kurierską albo w inny sposób (o ile
ta forma została wskazane przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia
odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się
w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku
odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne
potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------

§ 27
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo
zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli
wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych
spraw w porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 28
1.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co
najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2.

Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być
podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 29
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----------------------------------------------

§ 30
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto: -----------------------------------------------------------------1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków
Zarządu; ------------------------------------------------------------------------------------------------------2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków
zatrudniania członków Zarządu; ----------------------------------------------------------------------------

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności; --------------------------------------4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----------------------------------------------------------------------5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i
pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z
wyników tej oceny; ------------------------------------------------------------------------------------------7) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki, a także rocznych i wieloletnich planów finansowych,---8) Powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, ----------------9) Uchwalenie regulaminu określającego zakres zadań i organizację Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Spółki oraz sposób jego działania. -----------------------------------------------------------

§ 31
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----------------------------2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenie członków Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej, ustala Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------

Zarząd

§ 32
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----------------------------------------------------------

§ 33
1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż trzech
Wiceprezesów.-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.-------------------------------------------------------------3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty członków Zarządu
wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.------------------------------------------------4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -------------------------------------------------5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy. --------------------------------6. Prezes i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub z ważnych powodów
zawieszeni przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji, uchwałą powziętą
większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów obecnych na posiedzeniu. --------------------------------------

§ 34
Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu
działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----------------------------------

§ 35
1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób
prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy
obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu
Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.----2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały
Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o
posiedzeniu Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. -------------------------------------------4. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. --------------

§ 36
Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady
Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 37
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----------------------------------------------------------------

§ 38
1.

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością
Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok
obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej
kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do
kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy.
O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego
w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
w sprawozdaniu finansowym. ------------------------------------------------------------------------------------

2.

Ponadto Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze przewidziane w
przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego. ----------------------------------------------

§ 39
Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na
zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------------------

§ 40
1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki
wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -------------------------2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie
finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę
zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z
zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte
straty i akcje własne. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 41
1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem
przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. --------------------------------------------2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. ------------------------------------3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych
likwidatorów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

