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U������ �� ��	I/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia  

16.06.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------- 

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na 

Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. --------------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 2/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------ 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje 

 następujący porządek obrad: --------------------------------------------------------------------------- 

     1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------ 

     2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------- 

     3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania  uchwał. ------------------------------------------------------------- 

     4. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------- 

     5.  Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------ 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok   

2014, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, ----------- 

c)  podziału zysku za rok obrotowy 2014, -------------------------------------------------------- 

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 

rok 2014, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

e)  udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków za rok 2014, ----------------------------------------------------------------------- 

f)  odwołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Bogumiły Górskiej na jej wniosek 

i powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka Rady 

Nadzorczej,----------------------------------------------------------------------------------------- 

g)  wyboru członków Zarządu na nową kadencję,-----------------------------------------------  

h) zmiany Statutu Spółki: skreślenie § 2 ust. 3, dodanie § 6 ust. 1 pkt 33), zmiana § 7 

ust. 2, § 7 ust. 3, § 20, § 32,----------------------------------------------------------------------  

i)  uchwalenia tekstu  jednolitego Statutu Spółki. ----------------------------------------------- 

      6. Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------- 

      7.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 
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- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 3/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

2014 rok. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------- 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki  za  rok  2014  oraz  po  zapoznaniu  się  z  oceną  Rady  Nadzorczej  z badania tego  

sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

UCHWAŁA NR 4/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. ------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) 

 w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, 

 uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 

 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza 

 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące: ---------------------------

 a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok, ------------------------------------ 

b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, który po stronie --- 

 aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.680.728,32 zł. (trzydzieści siedem milionów 

     sześćset osiemdziesiąt  tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych trzydzieści dwa 

     grosze), ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, 

 wykazujący zysk netto w wysokości 841.087,77 zł. (osiemset czterdzieści jeden tysięcy 

     osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), -------------------------------- 

d)  zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do   

31.12.2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 841.087,77 zł. 

(osiemset czterdzieści jeden tysięcy  osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt 

siedem groszy),----------------------------------------------------------------------------------------  
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e� �����e� ��e������ ��e������ch za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 

roku,  wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.100.050,67 

zł. (jeden milion sto tysięcy pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy), ------------ 

 f) dodatkową informację i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -------------------------- 

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport 

niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 

01.01.2014r. do 31.12.2014r., sporządzony przez Biuro Biegłego Rewidenta Dorota 

Kowalska. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 5/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie podziału zysku za rok 2014. ----------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) 

 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, postanawia 

 przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w rachunku zysków i 

 strat Spółki zysk netto w kwocie 841.087,77 zł (osiemset czterdzieści jeden tysięcy 

     osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.--  

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 6/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. ------------------------------ 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) 

 w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, 

 udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z 

     wykonania  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, obejmującym okres od dnia 

     01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. ----------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 
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W �� ! "#$%& $#' ( ")*!+, &./"#�,  ''#$ 153 990 000 ważnych głosów z 113 990 000 

akcji, które stanowią 70,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 153 990 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 7/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Kazimierze Budzyńskiej – Przewodniczącej Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2014r. 

do 30.06.2014r.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

 Spółki, udziela Pani Kazimierze Budzyńskiej absolutorium z wykonania przez nią 

     obowiązków  Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.  

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 
 

 

UCHWAŁA NR 8/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Gerardowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącej 

Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 

2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

 Spółki, udziela Panu Gerardowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego 

 obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 
 

 

UCHWAŁA NR 9/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r.   w   sprawie   udzielenia   Janowi  Plis   –   członkowi   Rady   Nadzorczej---  

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 

30.06.2014r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

 Spółki, udziela Panu Janowi Plis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

 członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.----------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 10/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Elżbiecie Kuśmierz – członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 

30.06.2014r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

 Spółki, udziela Pani Elżbiecie Kuśmierz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 

 członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.----------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 11/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Kornelii Musioł – sekretarzowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 

30.06.2014r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

 Spółki, udziela Pani Kornelii Musioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 

 sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.-------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 
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4 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 12/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Bogumile Górskiej – Przewodniczącej Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 30.06.2014r. 

do 31.12.2014r.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

 Spółki, udziela Pani Bogumile Górskiej absolutorium z wykonania przez nią 

     obowiązków  Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.  

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 13/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Monice Czekała – członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 30.06.2014r. do 

31.12.2014r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

 Spółki, udziela Pani Monice Czekała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 

 członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.----------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 14/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Piotrowi Halczak – sekretarzowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.06.2014r. do 

31.12.2014r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3)  w  zw.  z  art.  393  pkt  1)  kodeksu  spółek  handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu  
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Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

 sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.-------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 15/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Piotrowi Rybickiemu – członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.06.2014r. do 

25.11.2014r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

 Spółki, udziela Panu Piotrowi Rybickiemu absolutorium z wykonania przez niego 

     obowiązków  członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2014r. do 25.11.2014r.----------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 16/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie udzielenia Tomaszowi Binkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25.11.2014r. do 

31.12.2014r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu 

 Spółki, udziela Panu Tomaszowi Binkiewicz absolutorium z wykonania przez niego 

     obowiązków  członka Rady Nadzorczej za okres od 25.11.2014r. do 21.12.2014r.----------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 17/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani 

Bogumiły Górskiej.----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu 

     spółek    handlowych   oraz § 21 pkt 4     Statutu  Spółki, odwołuje na jej wniosek 

     Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią  Bogumiłę Górską.----------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 18/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu 

     spółek    handlowych   oraz § 21 pkt 4     Statutu  Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej 

     Spółki Pana Marka Tatar na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 19/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie powołania na Prezesa Zarządu Spółki Pana Romualda Kalyciok. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 369 § 1 kodeksu 

     spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu  Spółki, powołuje na Prezesa Zarządu 

     Spółki  Pana  Romualda Kalyciok na okres 5-letniej kadencji.------------------------------------ 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.----------------------------------------------------  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX  S.A., na podstawie art. 430 §1 Kodeksu 

    Spółek Handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwala 

    następujące zmiany w Statucie Spółki:---------------------------------------------------------------- 

    -  skreśla się § 2 ust. 3 o brzmieniu:------------------------------------------------------------------  

        ”Na dzień przekształcenia Spółki koszty związane z jej przekształceniem wynoszą 

        1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych. Na kwotę tę składają się koszty notarialne wraz z 

        należnym podatkiem od towarów i usług.”--------------------------------------------------------- 

    -  dodaje się § 6 ust. 1 pkt 33) o brzmieniu:-------------------------------------------------------- 

        „Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),”------------------------- 

    -  dotychczasowy § 7 ust. 2 o brzmieniu:------------------------------------------------------------ 

       „Kapitał zakładowy dzieli się na:--------------------------------------------------------------------- 

          a) 136.010.000 (sto trzydzieści sześć milionów dziesięć tysięcy) sztuk 

                  uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

                  (dziesięć  groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej 

                  wartości nominalnej  13.601.000,00  zł (trzynaście milionów sześćset jeden tysięcy 

                  złotych),------------------------------------------------------------------------------------------ 

          b)    13.990.000 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji 

                  zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

                  każda o numerach od 1 do 13.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 

                  1.399.000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),---  

          c)    10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o 

                  wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 

                  10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion 

                  złotych),------------------------------------------------------------------------------------------   

          d)    1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt 

                  osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

                  (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości 

                  nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia 

                  siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),----------------------------------------------------- 

          e)     1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela Serii 

                  D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 

                  1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy 

                  złotych i dwadzieścia groszy).”--------------------------------------------------------------- 

 -   otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------------------------------------ 

     „Kapitał zakładowy dzieli się na:---------------------------------------------------------------------- 

         a)    40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych 

                  Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 

                  13.990.001 do 53.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej  4.000.000,00  zł 

                  (cztery miliony złotych),-----------------------------------------------------------------------  

          b)    110.000.000 (sto dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A 

                  o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 

                  13.990.000 i od 53.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 

                  11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych),------------------------------------------  

          c)    10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o 

                  wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 
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10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion 

                  złotych),------------------------------------------------------------------------------------------   

          d)    1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt 

                  osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

                  (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości 

                  nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia 

                  siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),----------------------------------------------------- 

           e)   1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela Serii 

                  D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 

                  1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy 

                  złotych i dwadzieścia groszy).”---------------------------------------------------------------   

      -   dotychczasowy § 7 ust. 3 o brzmieniu:--------------------------------------------------------- 

          „Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 są uprzywilejowane w ten 

          sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch 

          głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W 

          przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz 

          termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie 

          może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić 

          różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej 

          akcjonariuszowi.”-------------------------------------------------------------------------------------  

      -   otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------------------------  

          „Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 są uprzywilejowane w ten 

          sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch 

          głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W 

          przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz 

          termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie 

          może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić 

          różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej 

          akcjonariuszowi.”-------------------------------------------------------------------------------------   

      -   dotychczasowy § 20 o brzmieniu:----------------------------------------------------------------   

          „Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego 

          wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się 

          Przewodniczącego Zgromadzenia”.---------------------------------------------------------------- 

      -   otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------------------------  

          „1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 

                 niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się 

                 Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------ 

           2.   Spółka umożliwia transmitowanie obrad Walnego  Zgromadzenia z 

                 wykorzystaniem  sieci Internet poprzez swoją stronę internetową.”---------------------  

     -   dotychczasowy § 32 o brzmieniu:----------------------------------------------------------------  

          „Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:----------------------------------  

          a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z 

                działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta 

                przeprowadzającego  badania sprawozdań finansowych Spółki;-------------------------  

          b)  rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;-------------  

          c)  opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne 

                Zgromadzenie;------------------------------------------------------------------------------------   

          d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z 

               wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych 
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przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego 

               Zgromadzenia;------------------------------------------------------------------------------------ 

          e)  ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z 

                członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);----------------------  

          f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu 

                absolutorium;-------------------------------------------------------------------------------------  

          g)  zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”----------------------------------------  

       -   otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------------------------   

           „Do praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:------------------------  

           a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z 

                 działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta 

                 przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;-------------------------  

           b)   rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;------------ 

           c)   opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne 

                 Zgromadzenie;-----------------------------------------------------------------------------------   

           d)  składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z 

                 wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych 

                 przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego 

                 Zgromadzenia;-----------------------------------------------------------------------------------  

           e)   ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z 

                 członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);---------------------  

           f)   stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu 

                 absolutorium;------------------------------------------------------------------------------------  

           g)   prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;-------------------  

           h) prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżenia uchwał Walnego 

                 Zgromadzenia   Akcjonariuszy   sprzecznych   ze   Statutem   lub   ustawą,   bądź 

                 naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu 

                 pokrzywdzenie akcjonariusza;----------------------------------------------------------------- 

          i)   wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;-------------------------------  

          j)    zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”---------------------------------------   

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------   

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania 

 zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.------------------------------------------------------------- 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA NR 21/VI/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 

16.06.2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------------------------- 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 

    kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi 

    Uchwałą Nr 20/VI/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2015r., 

    ustala  tekst  jednolity  Statutu  Spółki  w  brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej 

    uchwały  ( będący   jednocześnie  załącznikiem do aktu notarialnego obejmującego 
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protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia i stanowiący jego integralną 

    część) . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------- 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania 

 zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ------------------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 

akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- 

- 169 980 000 głosów „za” ------------------------------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „przeciw” --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ----------------------------------------------------------------------- 
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_\h\i\ SPÓŁKI 

jklmn jopqrs srtuvls 

Na dzień 16.06.2015 

 

wx yz{|}~z�w�~w} z�ÓLNE 

§ �� 

������ący: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki 

������� ������ � ����������� ����������� ��¡��� � ¢�����£� � ¤���£���¥

�¡�������¦�¨ ©� �� mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy 

ª dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze 

�«¬ ���� ¥�®���¯ �� ° � ���� ±²  �¢³����� ´µ±µ ���¥ �����¶³�¦ ����� ·���«�������

¸¢�� ����� ������ ������� ���łka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

� ¤���£���¥¨ �����³���������¦ ����� ADAMA SADOWSKIEGO notariusza 

� Częstochowie za repertorium A Nr 6775/2010 Spółka z ograniczoną 

����������� ��¡��� ��¢³��� �����¢�³������ � �����¶ ¹��¯¦��¨ ����� �� �¦ �����ą. 

§º� 

»¼ Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SUNEX Spółka 

½¾¿À�Á�¼ 

Â¼ Spółka może używać skrótu: SUNEX S.A., a także wyróżniającego ją znaku 

ÃÄ�ÅÆ¿ªÁÇÃÈ. 

§ É� 

�ÆÇÊªÆËą Spółki jest miasto Racibórz.  

§ Ì� 

Íª�Î trwania Spółki jest nieoznaczony. 

§ Ï� 

»¼ Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

Â¼ Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 
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ßà Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami 

áâãäâåæçèæçéêëãì íçéèîêãìà  

ïïð ñòóôõöï÷ø DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

ù úû 

üà Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, 

ýþÿk� ������� � ����	�
� ���	ý�� ���	���ý��� ������������ ����� ���
��� 

ü1 Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z), 

21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22), 

ß1 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 

(í�� 2ß1� 

41 Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B), 

51 Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

(í�� 251� 

61 Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z), 

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

81 Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.52.Z), 

91 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28), 

ü�1 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(í�� 32.99.Z), 

üü1 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 

ü21 Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), 

üß1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

�ý���ÿu ý��
�þ��������� ���� � !�"!#$% 

ü41 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 

(í�� 46), 

ü51 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 

(í�� 47), 

ü61 Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 

ü71 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), 

ü81 Działalność wydawnicza (PKD 58), 
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=>? Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 

@AB Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 

@CB Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 

@@B Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

hDEFGHIJK LGHMHNDKOPh QRST UVWXVWY[\ 

@]B Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania (PKD 70.22.Z), 

@^B Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

_`ab 71.12.Z), 

@cB Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

pdefdgjlimefmn i oqmnlimelfmn _`ab r@sCtsvBw 

@xB Reklama badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 

@rB Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 .Z), 

@yB Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach 

i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), 

@tB Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

_`ab 85.59.B), 

30) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych 

z wyłączeniem motocykli ( PKD 45.19.Z), 

31) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 

(PKD 45.11.Z), 

]@B Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z 

KOz{P|}HG}~ ��}|�G}P|}� G L�HF�N|O }~}�O�MEHych (PKD 64.99.Z), 

]]B Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z). 

@s Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich 

�ef���li�s 

���� ������Ł ZAKŁADOWY SPÓŁKI 

§ 7.  

Cs Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.233.228,00 zł (szesnaście milionów dwieście 

��|OF|G}�PG ��|O �ONG{P} FKG}�PG} FKMF|G}�PGM DNG}~ |zD�OPh[W 
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�  Kapitał zakładowy dzieli się na:  

¡¢ 40.000.000  (czterdzieści milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych 

£¤¥¦¦ § ¨ ©ª¥«¨¬¦ ®¨¯¦®ª°®¤± ²³10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 

´µ¶··¸¶¸¸´ do 53.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej  4.000.000,00  zł 

¹cztery miliony złotych),  

º¢  110.000.000 (sto dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A 

¨ ©ª¥«¨¬¦ ®¨¯¦®ª°®¤± ²³»² ¼½ ¾¿¼¦¤À¦ÁÂ Ã¥¨À¼ÄÅ każda o numerach od 1 do 

´3.990.000 i od 53.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 

´´¶¸¸¸¶¸¸¸ zł (jedenaście milionów złotych), 

Æ¢ 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B 

Ç wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 

»²È²²²È²²² oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion 

¼½¨tych),  

É¢ 1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście 

À¦¤¿¤¯¿¼¦¤À¦Ê« ¨À¦¤¯) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości 

®¨¯¦®ª°®¤± ²³»² ¼½ ¾¿¼¦¤À¦ÁÂ Ã¥¨À¼ÄÅ ËªÌ¿ª ¨ ®Í¯¤¥ªÎ ¨¿ » ¿¨ »ÈÏÐÏÈÏÑÒ ¨¥ª¼

¨ ½Ê¼®¤± ©ª¥«¨¬¦ ®¨¯¦®ª°®¤± »ÏÐÈÏÏÑ³Ò² ¼½ ¾À«¨ ¿©ª¿¼¦¤¬¦ª «¥¼Ä «ÄÀ¦Ê¤

¿©¦¤¬¦¤ ¿©ª¿¼¦¤¬¦ª À¦¤¿¤¯ ¼½¨«ÄÎ ¦ ¨À¦¤¯¿¼¦¤À¦Ê« Ã¥¨À¼ÄÅ³ 

Ó¢ 1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela 

£¤¥¦¦ Ô ¨ ©ª¥«¨¬¦ ®¨¯¦®ª°®¤± ²³»² ¼½ ¾¿¼¦¤À¦Áć groszy) każda o numerach od 

´ do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć 

«ÄÀ¦ÁÄ ¼½¨«ÄÎ ¦ ¿©ª¿¼¦¤¬¦ª Ã¥¨À¼ÄÅÈ 

µ¶ Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 53 990 000 są uprzywilejowane w ten 

ÀÕ¨ÀÖ×³ Ì¤ ®ª Øª°®Ä¯ ÙÃ¥¨¯ª¿¼¤®¦Í §Ë±¨®ª¥¦ÍÀ¼Ä ËªÌ¿ª ¼ ®¦Î ¿ª±¤ Õ¥ª©¨ ¿¨

¿©ÖÎ Ã½¨ÀÖ©È Ù®¦¤À¦¤®¦¤ ÍÕ¥¼Ä©¦°¤±¨©ª®¦ª ªË±¦ może nastąpić za 

ÇÉÚÛÜÇÉÇÝ¡ÞßÓà¶ W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie 

áâãÛäÝßåÓæÇÝ¡Þß¡ç Ýysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne 

ÙÃ¥¨¯ª¿¼¤®¦¤È Øª°®¤ ÙÃ¥¨¯ª¿¼¤®¦¤ ¯¨Ì¤ Í¼ª°¤Ì®¦Â ©ÄÕ½ª«Á odszkodowania od 

Ý¡ãáÞÜá ¡åºÇ èÓãàßÞá oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od 

ÜÝÇèä ÇÉÚÛÜÇÉÇÝ¡Þß¡ Þależnej akcjonariuszowi. 
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ø ùú 

ûüýþÿP��� ���ü��ł zakładowy Spółki zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez 

d���	
	�����	
 ��������� �������ałconej spółki „SUNEX" Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, będących założycielami 

S����� � �en sposób, że:  

�a ROMUALD KALYCIOK obejmuje 149.980.000 (sto czterdzieści dziewięć 

m������� � �!��"#$!% �$�!m� �!$�&% %'$�"(') sztuk akcji imiennych Serii A 

o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 

1 do 149.980.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 14.998.000,00 (czternaście 

m������� � �!��"#$!% � �!��"#� �!$�&% �$�!m %'$�"(')  *�%'(+ �,- ./0///0///

2� �!$�"# m�������) $ %34 -4(5�  �'4*'(+ �- �4- �(�!�- 6!,�� 7 � �-,%�8(�

��m��-��!5 /n./  *�%'(+ 2� �!$�"# 9,�$ ') 4-:�- � �3m!rach od 1 do 

./0///0/// oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) 

 *�tych, 

b; GERARD KALYCIOK obejmuje 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji 

�m�!��'(+ 6!,�� i � �-,%�8(� ��m��-��!5 /n./  *�%'(+ 2� �!$�"# 9,�$ ') 4-:�-

o <=>?@ABC oD 1EF.980.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 

G0///n// 2dwa tysiące) złotych.  

§ HI 

1J Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 

i4(5��-,�3$ m- K,-�� ��  �,�%3 4��%'n $%-����&(!5 ,�����-,%�8# �-,%�8(�

ALBMN obONBQo<?j na podstawie ostatniego bilansu Spółki.  

RJ Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez 

6K�*4" 23m�, !��! ��T,�����!)n -�T� T!  9��' -4(5��-,�3$ - 23m�, !��!

p@QU>=VoW?;J 

XJ Umorzenie przymusowe nastąpić może w przypadku działania akcjonariusza na 

$ 4��" 6K�*4�0 

EJ Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach 

�4,!8���'(+ � Yodeksie spółek handlowych. 
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q rst 

uv Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 

wx Kapitał zakładowy Spółki może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub 

yiepieniężnymi. 

{ ||} 

~����� ���� ��������� ������� ����� ��������� �� ����� �� ���������� ���� 

���iany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

{ |�} 

�x Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo 

������� �  w stosunku do pozostałych akcji imiennych. 

wx Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, 

��¡���¢���� ��£¤ � £��� �������� ���������� �� ��¥��� ����£¤�����

���������¦£�� ����� ���������¨ �� ��¥������¤��� ~�����¨ ���������¢�

� zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. 

©������������ �� ��¥��� ��������� ��£¤ ����� Spółkę na adresy akcjonariuszy 

����� ���������¨ �������¢�� � �£�ª«� ��������¬ 

x Jeżeli w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od wysłania zawiadomienia, o którym 

���� �  ®¯xw° żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, 

�� korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, 

��±²�y��� ®� akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie 

�������¢dzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę. 

³x W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden 

���������¦£� ����� ��������¨ ����� ��¡���� ����£�¦«���� ¡ª���� ���������¦£���

������±²�y�´y�� µ� ��®��µ�y¶±· ����� y�±· ��±²�x 

¸x W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo 

��¡���� ����£¤�����¨ �� �������� ���£���� � ¦£¤¬ 4, nierównych akcji 

����£�¦«���� ¡ª���� ¤��¦ ���������¦£����¨ �¤��� ���¹��¦�� ������£�¢ ���ª¬ 

ºx Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza 

����� ���������¬ »£���¦��������� £�����¡����� ����� ��������� �£���¦�¢

�£�����«� �����£¤�������� � ¤������� ¼½ ¾¤�������¥��¿ ��� �� ¥������
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ÏÐÑÒÓÔÏÕÖ×ØÙÏ ÚÓØÖÏÛÏÒÜÑÝÞÓ ÏÐÑÒÝ ÖßÖÝÔÔÝà á ÚÕÙâÚÏÛÐ× ãÕÏÐ× ×ØäÏÔÓåÖÝÔÖÏ

åØÚæçÔÝÞÓ ÚÕÙÝÛØäÏåiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców. 

è éêë 

ìí W terminie do dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące 

îïðñðòóôîõðö÷ roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału 

øôùładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał 

ñ÷úðû÷üýþí  

ÿí W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału 

z��ładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do 

p���������	� �
z���	� �z������	 p������ 	 �����	z������� � ��� ��lu, jak 

�r��	�� �� �p�����z��	� �������� ��	
�	 ����	 �� ������ p���	�z�����

ø÷�öôóïø÷üôóðö÷ óô �ýóù� �ðö�û÷üôóýò ÷�ôø ôûõð�óôõýüóýò ��÷üôñø÷óýò

p�z�z �	���� ��p	��r� �������	���� � ���
z��	� � ! ���z 	�

ñðòôõð�ïôûïøôúdïí  

3í Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych 

ï organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji 

ñ÷ ÷"�÷õ� óô �ýóù� ôûõð�óôõýüóýò #ðü$÷óóðúõ ñ÷ ÷"�÷õ� ��"ûïúøóðö÷%

z�����	z������� �� ����� ����������� p�����z���� p�z�z �	���� ��p	��r�

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.  

4í Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które 

pr&�	�� ���� z�������	��	z���' (��z)� �������� � �
z�
��	� 
p�����

z�	)z���� z p�����
z��	�� ��p	tału zakładowego w granicach kapitału 

ñ÷úðû÷üðö÷í  

5í Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące 

ùôżdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.  

6í W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na 

����� �pr��	 ���z �������� 
��
���p�����  
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I<=>?@ABC DEÓŁKI 

§ FGH 

OJKLMLNP QRSTUP VXY  

[\ Walne Zgromadzenie,  

]^ Rada Nadzorcza,  

_^ Zarząd 

`a WALNE ZGROMADZENIE 

b cef 

gh Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

]h Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do 

ijkl mnoqdziestego czerwca każdego roku. 

_h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

wjkstuv xliq yliosn{ou| złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci 

u}uvtronicznej.  

b c~f 

gh Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 

g^ Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w przepisanym terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, 

]^ Nadzwyczajne - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

b c�f 

gh Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, 

w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. 

]h Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną 

����������� �������� ����������� ���� ����� ������������ �������gólnych 

t�nlw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

_h Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 

������� ���������� ������������� ������ �������� ������ ������� ������

���żyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno zostać 

��������� Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 

wqojl{osjq� mun�kju� �l}ju s ¡ ns�lioujkl. 
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² ³´µ 

¶·¸¹º»¼ ½º¾¿ÀÁÂ ÃÁÄÂÅºÆÇÀ¿Èº ÇºÉºÆºÊË Ç¹¼Ì»Ë ¹ÈÍÌÎÇÂÏ·ÈË Á»ÂÎÐ¹ ·¸¼ÑºÒ ÓÀ 

ÔÕÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÜÞÜ ßÞà ÞØÜÝáÝ ØÜÝÔâáÕą inaczej. 

² ³ãµ 

äå Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 

Ýæ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

ØçèÝáâÙéÝÔÕÝ finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie 

ÝàØâßÞÜâèÕÞê członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

ÂÑÂ¹ÈËÇÌÐ¹Ò 

àæ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, 

ëæ dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, 

éæ uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków 

ìÝéÚ íÝéÙâèëÙÖ×î 

Öæ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

âèÝÙ ÞØÜÝÔâáÕÖÔÕÖ ÔÝ ÔÕëï âðèÝÔÕëÙâÔÖðâ çèÝáÝ èÙÖëÙâáÖðâî 

ñæ rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie 

ÎÇÌÂÆ¼ ¹¼ÄÇËÆÇÂ¿ÀÊ ÉÄÇ¼ Çº¹ÈËÇ¼¹º¿Èò óÉÐ»ÌÈ ¾òÑ ÎÉÄº¹Â¹º¿Èò ÇºÄÇËÆò

Ýßào nadzoru, 

ðæ nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 2 Kodeksu 

ÎÉÐ»ÀÌ ¸º¿Æ¾Â¹¼·¸ ÂÄºÇ òÉÂ¹ºÓ¿ÈÀ¿ÈÀ ÆÂ È·¸ ¿ºÑ¼¹º¿Èº ¹ ÉÄÇ¼ÉºÆÌò

ÂÌÄÀÏ¾Â¿¼Å ¹ ºÄôõö÷ø ùú ÉÌô û üÂÆÀÌÎò ÎÉÐ»ÀÌ ¸º¿Æ¾Â¹¼·¸õ 

ýå Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

á nieruchomości jak też ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego 

¿ÈÀ ¹¼ÅºÁº ¶·¸¹º»¼ ½º¾¿ÀÁÂ ÃÁÄÂÅºÆÇÀ¿Èº. 

þå W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak 

Õ przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do 

âàèâÜÞ publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz 

ÝßÜernatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

á Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. 
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§ �� 

1� Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 

n���� ������n�� �� ���� ���� !" ��!# $� ��n��n��% "� $����&n��&�� ��#�� �

��s Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2� Spółka umożliwia transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia  

z wykorzystaniem sieci internet poprzez swoją stronę internetową. 

B' ()*) +)*,-(CZA 

. /03 

1� Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. 

2� Pierwszą Radę Nadzorczą powołują założyciele. 

4� Akcjonariusz Romuald Kalyciok ma prawo powołania i odwołania trzech 

��c�n�!� 5�"� 6�"�� ���7 w tym czasie, kiedy jego udział w kapitale 

���ładowym Spółki będzie wynosił co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent). 

8� Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 

9:;<=>?z@AC@� 

. //3 

R>?> D>?z<;Ez> działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne 

9:;<=>?z@AC@� 

. /F3 

K>?@AEG> członków Rady Nadzorczej trwa kolejne trzy lata. Członków Rady 

D>?z<;Ez@G N<H<łuje się na okres wspólnej kadencji. 

. /I3 

1� Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, 

J��&s��s L ����"n���M���� oraz Sekretarza. 

2� Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród 

<o@EAOEP A> N<QC@?z@ACS R>?O� 

. /T3 

U<?@G=<H>AC@ uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy 

HOw<;zOQV>ACS środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

> w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała 
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jhik ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 

plmqrtuv vxy{|}~� �| mtm��x��m�� pm{zięcia uchwał, o których mowa 

� poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 

x�}m�towie Rady Nadzorczej oddający swój głos. 

� ��� 

��łonkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady 

����������� ������� ���� ���� �� � ¡¢ � �� ��¡���� �£��¢  ����� �����¤� ¥��¦

����������¨ ©���� � ����ª �� � ¡¢ � � � ¢�«� ��£¦��¦¬ ����� wprowadzonych do 

®¯�ądku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

° ±²³ 

´®µ¶·¸�·¹¶º »º¸¼ ½º¸�®¯¾�·¿ µą protokołowane. 

° ±À³ 

ÁÂ Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na 

���adach określonych przez Walne Zgromadzenie. 

ÃÂ Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem 

Ä pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady 

½º¸�®¯¾�·¿Â 

ÅÂ Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka. 

° ±Æ³ 

Ç�È���¦ ¥��¦ ���������� zapadają zwykłą większością głosów wszystkich 

®É·¾¹¼¾Ê członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

´¯�·Ä®¸¹¶¾�ącego Rady. 

° ËÌ³ 

¥��� ��������� ¢�«� ��Í�����¬ ���������Í�¦�È �����¤�� ��  ��¦� �ª�Í���� 

Ä¼Î®¹¼Äº¹¶º ¾�¼¹¹®ści nadzorczych. 

° ËÏ³ 

Ð�� ����� � ¥��¦ ���������� ����ª�e przewodniczący Rady lub jego zastępca. 

° 32. 

Ñ® praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
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a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta 

przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki; 

b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; 

áâ opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez 

ãäåæe Zgromadzenie;  

çâ składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego 

èéêëìíîïëðñë î ìòðñóôì õëïëðñë èéêëì ìòöñ÷ðñíðòøù ì éúðóøñ÷ ëûü ë ýëóþ÷

î éêî÷éêíìëïîíðòøù éêî÷î ÿëïz �ëïîíêczą kontroli działania Spółki 

i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; 

eâ ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; 

îëìieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów 

(óíðýêëóýôìû�  

fâ stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom 

Zëêî�ïú ëõèí�úýíêñúö;  

gâ prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 

hâ prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżenia uchwał Walnego 

�g���äç�eæiä 	
á��æä�i��� sprzecznych za Statutu lub ustawą, bądź 

ðëêúèîën�øych dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na 

áeå� c�
����ç�eæie ä
á��æä�i��ä� 

iâ wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; 

�â Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki. 

§ 33. 

1� Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.  

2� Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, 

c�çając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej 

îìí�ún÷ éíèñ÷ïî÷ðñ÷ ì ý÷êöñðñ÷ ïìôøù ýò�íïðñ íï ïðñë íýêîòöëðñë ìðñíèóú�  

3� Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie 

ìèîòèýóñøù øî�íðóôìü ïíêzøîíð÷ øí ðënöðñ÷n ðë èñ÷ï÷ö ïðñ éêî÷ï ìòîðëøîíð�

ïëý� posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na 
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p$p%&')*+, posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz jeżeli na posiedzeniu jest obecna 

-. /045/674 8.9.:0 jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie 

R0;< =0;>.?->74 5.@7 A<B >:.90/7 : C?<A67 86D/<5 > 4ednodniowym 

:<8?>7;>7/675w E 8?><80;FG C0F >:.90/7H. 8.I67;>7/60 :<IC0?-><

JKLMNOKPMQSMQ TQT UVWKSXYL osobiście, faxem, drogą telefoniczną lub mailową na 

a[\]^_ wskazane przez członków Rady Nadzorczej. 

`b djkdĄD 

l 34. 

mNoVqO składa się z jednego lub dwóch członków.  

l 35. 

ra[]stua tvłonków Zarządu trwa kolejne pięć lat. Członków Zarządu powołuje się 

SN KXoQx LxJYySQT XNOQSUTM{  

l 36. 

|} Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

~} Zarząd może ustanowić prokurę. 

l 37. 

� JoV�JNOX� mNoVqO� TQOSKKxK�KLego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu 

xNPKOVMQySMQ y�� JoKX�oQS� xNPKMx�S�{ � JoV�JNOX� mNoVqO� LMQyKKxK�KLQ�K OK

xXWNONSMN K�LMNOUVQ� L MPMQSM� �JYWXM �JoNLSMKS� TQx� �oQVQx mNoVqO�

TQOSKKxK�KLK y�� xNPKOVMQySMQ JoKX�oQS� xNPKMx�S�� JKVKx�NyM UVWKSXKLMQ Zarządu 

WqUznie z Prezesem Zarządu bądź z samoistnym prokurentem 

l 38. 

�} Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje 

uą wobec osób trzecich. 

~} Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony i zatwierdzony 

�\v]v �arząd. 

�} Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie 

oYLSK�UM �WKxYL OQU�O�TQ �WKx �oQVQxN mNoVqO�{ 
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�� Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do 

�� ¡¢£¢¤¥¦¨ ©ª«¬®¯ ¤ª°¢± ²³¬¢°�¨¢ ³¡«ª²´ ¤¨¢¬ª³£«¬¢±�¤¢ ¯³£ªwą bądź 

µ¶·¶¸¶¹º »¼· innych organów. 

½¾ Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom 

¶¿À¹ÁÂºÃ »Ä ÅÆÇ¶ępowania w imieniu Spółki w określonych sprawach. 

È 39. 

É·»· Ê·»ÀÄ¿ÁÀ· À·ÅÂ¹¿· Å ÂºÂ¹ËÂ¸ µÌółki umowy z członkami Zarządu 

Â reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między Spółką, 

· członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada 

Ê·»ÀÄ¿ÁÀ· ·¼ÍÄ pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

È 40. 

ÎÀłonkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się 

¨¤£¢«¢³ª ¨ ��¤�¯«¢¤¥´¦¤´ ¨Ï ª¤¨ £¢± ¯¥¬¢³£¤¨¥¬´Ð ² ³¡ÑÒ�ª¥Ó ��¤�¯«¢¤¥´¦¤´¥Ó ¦ª�� 

ÅÇÌólnik lub członek organów. 

ÔÕÖ×ØÙ×ÚÛÜÝÛ ØÙÓŁKI 

È 41. 

Þ¿ß·ËÂÀ·Áàę Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd 

Â zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

È 42. 

á��¨¢  �â«�£�²´  ã¡ÑÒ�¨ ¦¢³£ «�� �ª°¢¤®ª«¬�²´ä 

È 43. 

å¾ Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

·æ kapitał zakładowy, 

Íæ kapitał zapasowy, 

Áæ kapitał rezerwowy, 

»æ kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,  

¹æ kapitał z aktualizacji wyceny, 

çæ  fundusze celowe. 



èéêëìèíîï ðñ òìóôéêõ íö 21/VI/2015 

 

Strona 15 z 15 

÷ø Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału 

ùúûładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę 

ü sposób przewidziany przepisami prawa. 

ýþ Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały 

ÿW��ego Zgromadzenia. 

§ 44. 

1þ Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez 

�ú��e Zgromadzenie do podziału. 

2þ Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji. 

ýþ Wypłata z zysku może nastąpić w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. 

§ 45. 

� ���ú�ú	
 ��� ������ú��	
 �������ù�� ��ú���� �ú�� ùú����owanie przepisy 

K���û� �����û 
andlowych. 


