Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej – tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI I AKCYJNEJ
I.

FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI

§ l.
Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej "Spółką".
§ 2.
1.
2.
3.
4.
5.

II.

1.

2.

Spółka będzie działała pod firmą "MEDORT" Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu "MEDORT" SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały i przedstawicielstwa, jak również prowadzić zakłady
wytwórcze, handlowe, usługowe - a także uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach
gospodarczych w kraju i za granicą.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I CZAS TRWANIA SPÓŁKI
§3
Przedmiotem działania Spółki jest:
1)
46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
2)
58.11.Z - Wydawanie książek,
3)
58.13.Z - Wydawanie gazet,
4)
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
5)
64,19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
6)
64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
7)
64.92 Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
8)
64,99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
9)
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
11) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,
12) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
13) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
14) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych furgonetek,
15) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
16) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,
17) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
18) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów,
19) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
20) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna,
21) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna,
22) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
23) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
24) skreślony,
25) 66. 21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
26) 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.
Jeżeli prowadzenie określonego rodzaju działalności wymaga zezwolenia administracyjnego
(koncesji), Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia (koncesji).
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§4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III.

1.

KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE
§ 5.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1. 789.617 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset siedemnaście złotych) i dzieli się na następujące akcje:
a)
100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 000001 do
A100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
b)
66.667 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych
imiennych serii B o numerach od B 000001 do B 066667 o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda akcja,
c)
333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe imienne
serii C o numerach od C 000001 do C 333333 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda akcja,
d)
300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od E 000001 do
E 300000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
e)
12.386 (dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii
F o numerach od F 000001 do F 012386 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda akcja,
f)
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach
od D 000001 do numeru D 250000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
akcja,
g)
208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach
od H 000001 do maksymalnie numeru H 208 500 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) każda akcja,
h)
172.910 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sto) akcji zwykłych imiennych serii
I o numerach od I 000001 do numeru I 172910 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) każda akcja,
i)
345.821 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji imiennych
niemych serii J o numerach od J 000001 do numeru J 345821 o wartości nominalnej
1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

2.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa, oraz obligacje
zamienne na akcje.

3.

Na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca.
2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Medort
S.A. oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, kapitał zakładowy
Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 33.300,- złotych (wartość warrantów
subskrypcyjnych) w drodze emisji 33.300 akcji imiennych zwykłych serii G o wartości
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oznaczonych numerami od numeru G 1 do numeru G
33.300. Na podstawie powyższych uchwał kapitał zakładowy Spółki został warunkowo
podwyższony z kwoty 1 050 000 zł do kwoty 1.083.300 zł.

1.
2.
3.

§ 6.
Wszystkie wydawane przez Spółkę akcje są akcjami imiennymi.
Na każdą akcję zwykłą imienną przypada jeden głos. W przypadku akcji niemych prawo głosu
jest wyłączone.
W zakresie dywidendy, akcje nieme uprawniają do 160% wartości dywidendy przysługującej z
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4.
5.

1.

2.

3.

4.

akcji zwykłych. Akcjonariuszowi, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy
w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później
jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych.
W przypadku likwidacji Spółki, jej majątek zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby akcji
przysługujących danemu akcjonariuszowi, bez względu na rodzaj posiadanych akcji.
Akcje nieme korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed akcjami zwykłymi w zakresie
dywidendy.
§ 7.
Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych bądź
poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Nowe akcje mogą być pokrywane wkładami
pieniężnymi lub niepieniężnymi. Akcje imienne mogą być uprzywilejowane w sposób
dopuszczony prawem. Przyznanie szczególnych uprawnień nowym akcjonariuszom może
zostać uzależnione od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki, w szczególności od
objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej wyższej niż wartość nominalna akcji.
Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez przelanie do niego części kapitału
zapasowego ponad rezerwę na pokrycie strat bilansowych wymaganą przepisami Kodeksu
spółek handlowych. Akcje pokryte w ten sposób będą wydawane nieodpłatnie dotychczasowym
akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji
imiennych.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna jedynie w przypadku
wyrażenia na taką zamianę zgody przez Walne Zgromadzenie. Powyższa zgoda powinna zostać
wyrażona przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 95% akcji uprawnionych do
głosowania.
Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
§8

1.

Prawo do zbywania akcji przez akcjonariuszy zostaje ograniczone w terminie do daty w której
ostatni z następujących podmiotów: a) Euro Choice IV Coöperatief U.A z siedzibą w
Amsterdamie, Holandia („Euro Choice”); b) Coöperative Avallon MBO U.A. z siedzibą w
Amsterdamie, Holandia („Avallon Coop”); c) Avallon spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („Avallon SPZOO”); przestanie być akcjonariuszem
Spółki („Okres Zastrzeżony”). Zbycie jakichkolwiek akcji przez któregokolwiek z
akcjonariuszy w całym Okresie Zastrzeżonym może nastąpić jedynie w oparciu o zasady
określone w niniejszym paragrafie poniżej.

2.

Niezależnie od jakichkolwiek ograniczeń zbywalności akcji w Okresie Zastrzeżonym:
a)
każdy z następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Euro Choice, (ii) Avallon Coop,
oraz (iii) Avallon SPZOO, będzie uprawniony do zbycia (lub przeniesienia w
jakikolwiek inny sposób) wszystkich lub jakiejkolwiek części przysługujących im
akcji w kapitale zakładowym Spółki na swój podmiot powiązany lub jakikolwiek
podmiot powiązany podmiotu będącego względem danego akcjonariusza podmiotem
dominującym w danym czasie; oraz
b)
każdy z następujących akcjonariuszy: (i) Pan Michał Perner; oraz (ii) Pani Barbara
Perner będą uprawnieniu do zbywania akcji między sobą, a także każde z nich
będzie uprawnione (pod warunkiem wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody na takie
zbycie przez Avallon Coop) na rzecz każdej osoby będącej jego krewnym,
powinowatym, (w tym w szczególności jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo), jak
również na rzecz osoby będącej jego małżonkiem;
(każdy z takich podmiotów lub osób, na których rzecz zbycie akcji zostało
dozwolone na mocy niniejszego punktu będzie zwana dalej „Uprawnionym
Nabywcą”)
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3.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej w Okresie Zastrzeżonym, akcjonariusze będą
uprawnieni do zbycia wszystkich przysługujących im akcji w Spółce jedynie w przypadku,
wezwania przez Avallon Coop wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki (tacy pozostali
akcjonariusze Spółki zwani dalej łącznie „Akcjonariuszami Otrzymującymi Wezwanie”) do
dokonania takiego zbycia na warunkach określonych w takim wezwaniu („Wezwanie do
Zbycia”) oraz wyłącznie na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w takim Wezwaniu do
Zbycia. Avallon Coop będzie uprawniony do złożenia Wezwania do Zbycia Akcjonariuszom
Otrzymującym Wezwanie w przypadku, gdy:
a)
w Okresie Zastrzeżonym, Avallon Coop otrzyma od jakiejkolwiek osoby trzeciej
(„Osoba Trzecia”) wiążącą lub niewiążącą ofertę nabycia 100% akcji w kapitale
zakładowym Spółki („Oferta Prywatna”); lub
b)
Avallon Coop, wedle własnego uznania, podejmie decyzję o zbyciu akcji Spółki
poprzez wprowadzenie akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek
regulowany lub alternatywny) lub innego zorganizowanego systemu obrotu w
Polsce lub w którymkolwiek z państw należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („Oferta Publiczna”);

4.

W przypadku, gdy Wezwanie do Zbycia dokonywane jest w związku z Ofertą Prywatną,
Wezwanie do Zbycia powinno określać imię i nazwisko lub firmę Osoby Trzeciej, jej adres
zamieszkania lub odpowiednio siedziby oraz główne warunki planowanej transakcji, w tym w
szczególności powinno wskazywać oferowaną cenę za jedną akcję oraz warunki płatności takiej
ceny. Sprzedaż akcji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna nastąpić z
zastrzeżeniem tytułu prawnego do akcji do czasu otrzymania pełnej ceny nabycia przez
akcjonariusza.

5.

W przypadku, gdy Wezwanie do Zbycia dokonywane jest w związku z Ofertą Publiczną,
Wezwanie do Zbycia powinno określać przewidywane warunki zbycia akcji w drodze oferty
publicznej, w tym w szczególności przewidywaną datę wprowadzenia akcji do obrotu
zorganizowanego oraz główne warunki zbycia akcji w ramach powyższej procedury.

6.

W każdym przypadku, do Wezwania do Zbycia Avallon Coop powinien dołączyć ofertę
(„Oferta Avallon”) sprzedaży, na warunkach określonych w Wezwaniu do Zbycia, 100% akcji
posiadanych w danym czasie przez Avallon Coop oraz Avallon SPZOO („Akcje Objęte
Ofertą”) skierowaną do Akcjonariuszy Otrzymujących Wezwanie. Oferta załączona do
Wezwania do Zbycia będzie złożona pod warunkiem przedstawienia przez odpowiedniego
Akcjonariusza Otrzymującego Wezwanie dowodu, iż posiada on wystarczające środki
finansowe na dokonanie płatności pełnej ceny za Akcje Objęte Ofertą zgodnie z warunkami
płatności określonymi w Ofercie Avallon.

7.

Każdemu z Akcjonariuszy Otrzymujących Wezwanie będzie przysługiwało prawo nabycia
(„Prawo Pierwszeństwa”) wszystkich Akcji Objętych Ofertą poprzez złożenie, w terminie 30
(słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty Avallon, pisemnego oświadczenia
(„Oświadczenie o Przyjęciu Oferty”) o przyjęciu Oferty Avallon wraz z dowodem posiadania
przez danego akcjonariusza wystarczających środków finansowych na dokonanie płatności
pełnej ceny za Akcje Objęte Ofertą zgodnie z warunkami płatności określonymi w Ofercie
Avallon w postaci wyciągu bankowego z rachunku danego akcjonariusza wskazującego, iż
posiada on wystarczające środki lub innego dowodu, który zostanie zaakceptowany przez
Avallon Coop („Dowód Finansowy”).

8.

W przypadku, gdy więcej niż jeden Akcjonariusz Otrzymujący Wezwanie złoży Avallon Coop
Oświadczenie o Przyjęciu Oferty w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej (każdy z takich
akcjonariuszy zwany dalej „Akcjonariuszem Przyjmującym Ofertę”), każdy z Akcjonariuszy
Przyjmujących Ofertę będzie uprawniony do nabycia części Akcji Objętych Ofertą,
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proporcjonalnie razem z pozostałymi Akcjonariuszami Przyjmującymi Ofertę, proporcjonalnie
do posiadanych przez danego Akcjonariusza Przyjmującego Ofertę akcji w kapitale
zakładowym Spółki w danym czasie.
9.

Avallon Coop oraz Avallon SPZOO będą zobowiązane zawrzeć odpowiednią umowę sprzedaży
akcji z każdym z Akcjonariuszy Przyjmujących Ofertę w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni
od dnia otrzymania Oświadczenia o Przyjęciu Oferty od danego Akcjonariusza Przyjmującego
Ofertę pod warunkiem, że w opinii Avallon Coop, przedstawiony przez danego Akcjonariusza
Przyjmującego Ofertę Dowód Finansowy dowodzi, że dany Akcjonariusz Przyjmujący Ofertę
wystarczające środki finansowe na dokonanie płatności pełnej ceny za Akcje Objęte Ofertą.
Sprzedaż akcji przez Avallon Coop oraz Avallon SPZOO na podstawie odpowiedniej umowy
sprzedaży zostanie dokonana z zastrzeżeniem prawa własności akcji do czasu zapłaty pełnej
ceny za zbywane na rzecz danego Akcjonariusza Przyjmującego Ofertę akcje.

10. W przypadku niezapłacenia na rzecz Avallon Coop lub odpowiednio Avallon SPZOO przez
któregokolwiek z Akcjonariuszy Przyjmujących Ofertę odpowiedniej ceny za Akcje Objęte
Ofertą w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia odpowiedniej umowy
sprzedaży akcji („Umowy Sprzedaży Akcji”), Avallon Coop lub odpowiednio Avallon SPZOO
będą uprawnione do odstąpienia od umowy i będą uprawnione do żądania od pozostałych
Akcjonariuszy Przyjmujących Ofertę zawarcia umowy sprzedaży akcji oraz nabycia przez
takich Akcjonariuszy Przyjmujących Ofertę akcji za które cena nie została uiszczona,
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki w danym
czasie („Dodatkowe Umowy Sprzedaży Akcji”). W przypadku, gdy którykolwiek z
Akcjonariuszy Przyjmujących Ofertę do których skierowane jest żądanie zawarcia
Dodatkowych Umów Sprzedaży Akcji odmówi zawarcia takiej Dodatkowej Umowy Sprzedaży
Akcji lub nie zapłaci pełnej ceny za akcje objęte taką Dodatkową Umową Sprzedaży Akcji w
terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od jej zawarcia, Avallon Coop oraz Avallon SPZOO
będą uprawnione (ale nie zobligowane) do odstąpienia od wszystkich Umów Sprzedaży Akcji
oraz Dodatkowych Umów Sprzedaży Akcji w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych
od dnia upływu ostatniego z terminów płatności zastrzeżonych w Umowach Sprzedaży Akcji
oraz Dodatkowych Umowach Sprzedaży Akcji. Prawa do odstąpienia od Umów Sprzedaży
Akcji oraz Dodatkowych Umów Sprzedaży Akcji wygasają z dniem 31 grudnia 2025 roku.
11. W każdym przypadku, Prawo Pierwszeństwa wygasa z dniem 21 października 2018.
§ 9.
1.

Akcje mogą być umarzane. Umorzenie może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez
wynagrodzenia za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi w przypadku umorzenia akcji zostanie określona w
odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia dotyczącej umorzenia danych akcji. W zamian
za akcje umorzone mogą być wydane przez Spółkę świadectwa użytkowe bez określonej
wartości nominalnej.

2.

Zarząd może – wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli
Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

IV.

KAPITAŁ ZAPASOWY I FUNDUSZE

§ 10.
Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz może tworzyć fundusz rezerwowy i inne fundusze celowe. Do
kapitału zapasowego przelewa się nie mniej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki
kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Z tą chwilą dalsze
5
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odliczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane. Fundusz rezerwowy i inne
fundusze tworzy się uchwałami Walnego Zgromadzenia.

V.

WŁADZE SPÓŁKI
§ 11.

Władzami Spółki są:
1.
Walne Zgromadzenie,
2.
Rada Nadzorcza,
3.
Zarząd.
VI.

1.
2.

3.

4.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 12.
Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu.
Do ważności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy posiadających
akcje inkorporujące co najmniej 2/3 (dwie trzecie) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wymóg kworum dotyczący ważności Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym
ustępie wygasa w przypadku wprowadzenia choćby jednej serii akcji Spółki do
zorganizowanego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (rynek regulowany lub alternatywny) lub innego zorganizowanego systemu
obrotu w Polsce lub w którymkolwiek z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Następujące sprawy wymagają większości 75% głosów oddanych dla podjęcia uchwały przez
Walne Zgromadzenie:
a)
podwyższanie kapitału akcyjnego Spółki oraz kapitałów zakładowych spółek
zależnych,
b)
objęcie akcji bądź udziałów w innych spółkach,
c)
wybór Rady Nadzorczej w sytuacji określonej w § 13 ust. 2 lub ust. 4 poniżej,
d)
zmiany Statutu Spółki.
Następujące sprawy wymagają większości [95]% (dziewięćdziesięciu pięciu procent) głosów
oddanych dla podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie:
a)
wszelkie zmiany dotyczące praw bądź ograniczeń wynikających z akcji Spółki,
b)
zmiany statutu Spółki, które skutkowałyby ograniczeniem praw, przywilejów lub innych
uprawnień akcjonariuszy Spółki , z zastrzeżeniem tych, których podjęcie wymaga ich
zgody na podstawie art. 415 ksh,
c)
przydział lub emisja akcji, stworzenie jakiegokolwiek nowego rodzaju akcji w
Spółce lub emisja papierów wartościowych inkorporujących prawo zapisu na akcje lub
zamiennych na akcje,
d)
pozbawienie akcjonariuszy lub zniesienie w Spółce prawa poboru,
e)
konsolidacja, podział, zamiana akcji Spółki,
f)
obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
g)
wykup lub umorzenie jakichkolwiek akcji Spółki (zarówno akcji zwykłych jak i akcji
niemych),
h)
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
i)
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Spółki, likwidacji lub podobnych
działań, jakakolwiek konsolidacja, fuzja, podział, przekształcenie lub połączenie Spółki z
jakąkolwiek inną spółką,
j)
uchwalenie wypłaty dywidendy lub inne rozdysponowanie zyskiem przez Spółkę lub
określenie sposobu pokrycia straty,
k)
nakładanie dodatkowych obowiązków na akcjonariuszy Spółki.
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VII.

1.

RADA NADZORCZA
§ 13.
Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) do 6 (sześciu) członków powoływanych na okres
wspólnej pięcioletniej kadencji powoływanych na następujących zasadach:
a)
Coöperatief Avallon MBO U.A. – w okresie, w którym Coöperatief Avallon MBO U.A.
lub jego Uprawniony Nabywca pozostaje akcjonariuszem Spółki – uprawiony jest do
powoływania trzech członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady
Nadzorczej) w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki;
b)
Euro Choice IV Coöperatieve U.A.– w okresie, w którym Akcjonariusz Euro Choice IV
Coöperatieve U.A. lub jego Uprawniony Nabywca pozostaje akcjonariuszem Spółki –
uprawiony jest do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego
oświadczenia skierowanego do Spółki;
c)
Pan Michał Perner (niezależnie od statusu akcjonariusza Spółki) – w okresie, w którym
Pan Michał Perner lub jego Uprawniony Nabywca pozostaje akcjonariuszem Spółki –
uprawiony jest do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego
oświadczenia skierowanego do Spółki;
d)
Ze względu na brzmienie art. 351 § 4 w zw. z art. 354 § 3 ksh, do czasu gdy wykonanie
uprawnień wskazanych w pkt. a) – c) będzie możliwe, członków Rady Nadzorczej
powołuje Walne Zgromadzenie.

2.

W przypadku gdy którykolwiek z podmiotów posiadających osobiste uprawnienie do
powoływania członków Rady Nadzorczej, nie wykona swojego prawa w terminie 4 (czterech)
tygodni od otrzymania stosownego żądania od któregokolwiek z akcjonariuszy i nieskorzystanie
z uprawnienia spowoduje, że liczba członków spadnie poniżej minimum określonego w statucie
lub odpowiednich przepisach prawa, prawo powołania odpowiedniej liczby członków Rady
Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu (i w takim przypadku, przy
powołaniu każdego takiego członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie powinno wskazać
w zastępstwie, którego akcjonariusza dokonuje danego powołania). Niemniej jednak,
członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w poprzednim zdaniu, mogą zostać odwołani
przede wszystkim przez podmiot uprawniony do ich powołania, jeśli zdecyduje się wykonać
swoje prawo do powołania członka Rady Nadzorczej.

3.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przez podmioty uprawnione do ich
powołania.

4.

Uprawnienia osobiste określone w § 13 ust. 1 niniejszego Statutu powyżej przysługujące
poszczególnym akcjonariuszom wygasają w dniu wprowadzenia choćby jednej serii akcji
Spółki do zorganizowanego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek regulowany lub alternatywny) lub innego
zorganizowanego systemu obrotu w Polsce lub w którymkolwiek z państw należących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Począwszy od tej daty, wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że
Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Avallon Coop. Rada Nadzorcza jest
uprawniona do wybierania ze swojego składu Zastępcy Przewodniczącego.

5.

Jeśli nic innego nie wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki lub porozumień
pomiędzy akcjonariuszami, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia za
sprawowanie swojej funkcji, jednakże są uprawnieni do zwrotu kosztów poniesionych w
związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

6.

Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki a także
zatwierdzać roczne budżety Spółki, i dokonywać wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecone
badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
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7.

Obok spraw wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, następujące sprawy wymagają
podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą:
a. zmiana podstawowej działalności Spółki, łącznie z m.in. wejściem na nowe
geograficznie rynki rozumianym jako powołanie podmiotu, oddziału lub
przedstawicielstwa, jak również nabyciem lub zbyciem przez Spółkę jakiegokolwiek
przedsiębiorstwa , które prowadzi interesy wykraczające poza podstawowy przedmiot
działalności Spółki lub jego części;
b. ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń na jakimkolwiek
majątku Spółki lub na jakichkolwiek prawach należących do Spółki, o wartości
przekraczającej 100.000 złotych;
c. nabycie lub zbycie jakichkolwiek udziałów, akcji lub jednostek uczestnictwa w
jakimkolwiek podmiocie (posiadającym osobowość prawną lub nieposiadającym
osobowości prawnej) ustanowienie jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych lub
innych obciążeń na takich udziałach, akcjach lub jednostkach uczestnictwa, jak również
założenie, powołanie lub przestąpienie do jakiegokolwiek takiego podmiotu lub
dokonanie inwestycji w jakikolwiek taki podmiot, a także rozporządzenie prawem
majątkowym jakiegokolwiek rodzaju w Spółce, o wartości przekraczającej 100.000
złotych w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach;
d. nabycie, obciążenie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub jakiejkolwiek części
takiej nieruchomości;
e. zawarcie przez Spółkę umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy lub umowy
pożyczki albo innej podobnej umowy o wartości przekraczającej 100.000 złotych ;
f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki z zastrzeżeniem szczegółowych
postanowień § 14 niniejszego Statutu;
g. zawarcie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego,
umowy o pracę, z jakimkolwiek pracownikiem Spółki lub odpowiednio osobą
świadczącą usługi na rzecz Spółki na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, której
roczne wynagrodzenie na podstawie odpowiedniej umowy wynosi lub przekracza kwotę
300.000 złotych, jak również jakiekolwiek zmiany umów wiążących Spółkę z innymi
podmiotami, które spowodowałyby wzrost rocznego wynagrodzenia tych osób powyżej
wymienionego wyżej limitu;
h. ustanawianie oraz modyfikowanie regulaminów wynagradzania oraz umów o pracę
zawartych przez Spółkę z członkami jej Zarządu, jak również wszelkiego rodzaju innych
umów zawieranych przez Spółkę lub podmioty powiązane Spółki lub podmioty zależne,
które mogą skutkować przyznaniem wynagrodzenia lub honorarium z jakichkolwiek
tytułów na rzecz Akcjonariuszy zarządzających spółką lub członków jej Zarządu:
i. udzielanie przez Spółkę pożyczek lub innych form finansowania lub zawieranie przez
Spółkę umów (innych niż wynikające ze zwyczajowej działalności Spółki) z
pracownikami, członkami jej Zarządu lub Rady Nadzorczej, akcjonariuszami lub
udziałowcami lub z podmiotami powiązanymi i zależnymi osób wymienionych powyżej;
j. wybór biegłych rewidentów Spółki;
k. zawarcie jakiejkolwiek umowy zobowiązującej Spółkę do jednej płatności albo
powiązanych ze sobą płatności, przekraczających sumę 500.000 złotych, która nie była
uwzględniona w budżecie na dany rok zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą;
l. zbycie lub nabycie jakiejkolwiek części majątku trwałego Spółki o wartości
księgowej przekraczającej kwotę 500.000 złotych;
m. zawarcie przez Spółkę umowy poręczenia lub gwarancji ( bez względu na wartość
umowy);
n. udzielanie darowizn, jeżeli wartość roczna przekroczy 20.000 złotych;
o. zatwierdzenie i przyjęcie budżetów rocznych i biznes planu Spółki;
p. połączenie, podział, przekształcenie, konsolidacja, istotne zmiany organizacyjne w
Spółce;
q. udzielenie licencji na używanie znaków towarowych i firmy Spółki oraz innych praw
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r.
s.
t.
u.

stanowiących własność przemysłową i intelektualną Spółki;
wypłata przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,
wyrażenie zgody na zajmowanie się działalnością konkurencyjną przez Zarząd,
inne kluczowe sprawy uzgodnione odrębnie przez strony.
z zastrzeżeniem postanowień §11 ust.6 opiniowanie sposobu wykonywania przez
Spółkę prawa głosu w spółkach lub innych podmiotach zależnych.

8.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady, pod
warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali przez Przewodniczącego lub wskazanego
przez niego członka Rady zastępującego go na danym posiedzeniu Rady, powiadomieni o
posiedzeniu zgodnie z postanowieniami ust. 12 poniżej oraz pod warunkiem, że na posiedzeniu
Rady Nadzorczej obecna lub reprezentowana jest co najmniej połowa ogólnej liczby członków
Rady Nadzorczej. W sprawach wskazanych w ust. 7 lit, a), c), f), h), i), k), l), o) oraz u)
powyżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 oddanych głosów z
zastrzeżeniem, że w przypadku gdy uchwała w sprawie określonej w pkt. 7 lit. k dotyczy
zaciągnięcia przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego o wartości przekraczającej
kwotę 1.000.000 EURO lub równowartość tej kwoty w innej walucie, uchwała wyrażającą
zgodę Rady Nadzorczej w takiej sprawie wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady
Nadzorczej.

9.

W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą,
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje głos decydujący.

10.

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać co najmniej cztery razy w ciągu roku
obrotowego. Każdy członek Rady może skutecznie żądać zwołania dodatkowego posiedzenia
Rady.

11.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący poprzez doręczenie każdemu z
członków Rady Nadzorczej nie później niż na 8 (słownie: osiem) dni roboczych przed
planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, zawiadomienia zawierającego porządek
obrad posiedzenia Rady Nadzorczej oraz proponowaną treść uchwał. Zawiadomienia, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się członkom Rady Nadzorczej za pomocą poczty
elektronicznej na adres wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej Spółce. W przypadku
wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, w związku z którymi konieczne jest podjęcie przez
Radę Nadzorczą odpowiednich działań lub uchwał, termin posiedzenia może zostać
wyznaczony nie wcześniej niż w 5 (słownie: piątym) dniu roboczym od dnia doręczenia
członkom Rady Nadzorczej odpowiednich zawiadomień (wskazujących okoliczności w związku
z którymi zaistniała potrzeba zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej), z zastrzeżeniem że
zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w takim skróconym terminie jest skuteczne wyłącznie w
przypadku potwierdzenia przez dwóch członków Rady Nadzorczej, że okoliczności w związku
z którymi posiedzenie ma zostać zwołane stanowią okoliczności nadzwyczajne.

12.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w takim miejscu i terminie jaki wynika z
zawiadomień o zwołaniu danego posiedzenia.

13.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni lub reprezentowani na posiedzeniu Rady
Nadzorczej oraz potwierdzą, że uważają posiedzenie za należycie zwołane i zostali należycie
poinformowani o planowanym porządku obrad Rady Nadzorczej.

14.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
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wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w
szczególności za pośrednictwem telefonu, video telefonu lub innego środka komunikacji
pozwalającego na przekaz dźwięku i obrazu w sposób umożliwiający przekazywanie przez
poszczególnych członków Rady Nadzorczej ich opinii oraz stanowisk oraz oddawanie głosu
przez takiego członka Rady Nadzorczej. Wszelkie głosy oddane na posiedzeniu Rady
Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
muszą zostać zaprotokołowane w protokole, który powinien zostać następnie podpisany przez
wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
15.

W umowie między Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. W
przypadku tym, w imieniu Rady Nadzorczej może działać jej Przewodniczący jednoosobowo
lub dwaj członkowie Rady działający łącznie.

16.

Na żądanie członka Rady Nadzorczej, należy mu udostępnić księgi rachunkowe oraz umowy
podpisane przez Spółkę. Zarząd Spółki powinien informować każdego z członków Rady
Nadzorczej, powołanych w wykonaniu osobistych uprawnień, w ciągu siedmiu dni od
powzięcia wiadomości przez Spółkę, o wszelkich powództwach, roszczeniach, postępowania
sądowych, które mogą skutkować zobowiązaniami Spółki lub roszczeniami wobec niej w
wysokości przewyższającej 100.000 złotych.

VIII. ZARZĄD
1.

§ 14.
Zarząd Spółki liczy od 1 do 4 członków. Zwiększenie liczby członków Zarządu wymaga
jednomyślnej Uchwały Rady Nadzorczej.

2.

Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Pierwszy Zarząd powołany
będzie przez założycieli. Pierwszy Zarząd będzie powołany na dwa lata, następne na pięć lat.

3.

W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednego członka do składania oświadczeń
woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo
jeden z członków zarządu działający łącznie z prokurentem.

4.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi
jako wspólnik czy członek władz. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza.

IX.

OCHRONA TAJEMNICY SPÓŁKI

§ 15.
Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do zachowania w
tajemnicy informacji, które dotyczą działalności gospodarczej Spółki oraz stosunków wewnętrznych
Spółki. W celu realizacji tego obowiązku Zarząd określi jakie dokumenty lub informacje
przekazywane ustnie będą zastrzeżone jako poufne oraz jaką formę będzie miało to zastrzeżenie.
Zarząd określi również treść oświadczenia jakie będą składali pracownicy Spółki w związku z
obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
handlowych.
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Tekst jednolity w imieniu Rady Nadzorczej zatwierdzam i ogłaszam.
PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ
Barbara Perner
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