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I. P O S TAIVO WIE ]VIA O G O LIYE S TATI]TU

śi /.

Spółka istniec będzie podfirmq ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO |'FILTEX"
SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może użv,wać slcrótufirmy ,FILTEX" SA.

z

Siedzibq Spółki jest miasto Łodź.

śi 3.

Przedmiotem działalności Spółki -według Polskiej Klasyfikacji Działalności-jest
- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włólmin z wyłqczeniem odziej - 13.95.Z
- produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów telrstylnych - l3.96.2
- sprzedaż hurtową wyrobów telrstylnych - 46.41.Z
- sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu telrstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn
dziewiąrskich - 46. 64.Z
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciq sklepowq , straganami i
targowiskami - 47.99.Z
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych - 7 2. ] 9.Z.

4.

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak również za granicq,
Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, uruchamiać przedsiębiorstwa ifilie,
ząkładac lub przystępować do innych spółek na terenie lcraju i za granicq stosownie do
obowiqzujących w tej mierze przepisow.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

śi 5.



śi ó.

L Kapitał zaHadowy Spółkt wynosi I.016.410,00 zŁ (jeden milion szesnńcie tysięcy
czterysta dziesięĆ zł.) i dzieli się na 101.641 ( stojeden sześcset czterdzieścijeden ) akcji
imiennych po 10 (dziesięć) złotych każdu

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Akcje Spółki nie majqformy
dokułnentu, są akcjami rejestrow.vmi i podlegajq zarejestrowaniu w elehronicznym rejestrze
akcjanariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałq Walnego Zgromadzenia,
uprawniony do prowadzenia rąchunków papierów wartościowych, o którym mowa w ąrt,328l
Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawq z dnia 30 sierpnia 20I9 r.
o zmiąnie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20I9 r.,
poz. l798 ). Wobec Spółki wwąża się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do
rej es tru akcj onariuszy.

3. Wprowadza się akcje imienne seńi "A" w liczbie 83.600 (osiemdziesiqt trzy tysiqce
szeŚcset) o numerach od 00001 do 83.600 na łqcznq wartość 836.000 zł.( osiemset
trzydzieści sześć tllsięc1l złotych), które będq akcjami uprąywilejowanymi w następujqcy
sposób - jedna akcja uprzywilejowuna daje prawo 3 glosów na Walnym
Zgromadzeniu.Wprowadza się dodatkowo akcje imienne serii "B" w licńie
18.041( osiemnaście tysięcy czterdzieści jeden ) o numerach od 83.601 do 101.641 na łqcznq
wartaŚĆ 180.410,00 (sto osiemdziesiqt Ęsięcy czterysta dziesięc złotych),lctóre będq akcjami
ni eup r4,w il ej ow anymi.

4. 'r,Yszysttłie akc.je zostanq pokryte wpłatami pienięzry)mi.

5. Do cząsu pełnej wpłaty na akcje na okazicielawydawane będq imienne świadectwa
Ęmczasowe.

6 . Kapitał zakładowy został pokryty gotówkq w 1/2 (jednej drugiej) wąrtości nominalnej akcji
przed zarejestrowaniem Spółki , w pozostałej części do końca czerwca t995r.

7

1. Akc e s{p Z,bJ)walne.

2. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego rtastępuje z
chwilq dokonąnia w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazujqcego nabywcę albo zastawnika
lub użvtkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciqżonych akcji.

3. Zbycie akcji imiennych może nastqpić po uprzednim uzyskaniu zeałolenia Zarzqdu Spółki.
Pierwszeństwo w nabyciu akcji posiadają akcjonariusze - założyctele Spółkt.
W razie.jednoczesnego zgłoszenia oferty lalpna, o kolejności decyduje Zarzqd Spółki

4. Jeżeli Zarzqd Spółki nie wskaże nabywcy w ciqgu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania
zgłoszenia zbywcy, wówczas akcjonariusz ma prawo sprzedaĄl akcji dowolnemu nabywcy.



5, Cenę zbywanej akcji ustala zbywca.

6. Powyższe ograniczenia nie naruszajq uprawnień z tytułu dziedziczenia.

śi 8.

t. Spółka może podwyższać kapitał zaHadowy w drodze emisji nowych akcji lub
p o dwy ż s z e ni a w art o ś ci n o mi n a l n ej do Ę ch cz as owy c h akcj i.

2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartoŚci akcji,

połqczenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

3, Podwyższenie lub obniżenie kapitału zaHadowego nastqpi na mocy Uchwały
Zgromadzenia.

śi 9.

Dotychczasowi akcjonariusze majq prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowych emisji

w stosunku do ilości posiadanych akcji.

10.

l. Akcje Spółki mogq być umarzane.

2. Akcje mogą byc umarzane za zgodq akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę

(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza ( umorzenie przymusowe),

3. (Jrnorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia-

4. (Jmorzenie akcji bez zgody akcjonariusza ( umorzenie przymusowe) następuje na podstawie

uchwały Walnego Zgromadzenia zawierajqcej uzasadnienie, przy cz),rn umorzenie takie moŻe

nastqpic tylko w przypadku wystqpienia następujqcych okoliczności:

a/ ś mierć akcj onańusza,
b/ działanie akcjonariusza na szkodę Spółki,
c/ zajęcie akcji Spółki w trybie egzehlcji sqdowej lub pozasqdowej.

5. (Jmorzenie przymusowe następuje za Wnagrodzeniem- WysokoŚĆ wynagrodzenia olcreŚla

Walne Zgromadzenie.

6. (Jmorzenie akcji wmaga obniżenia kapitału.

7. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniem
Art.s62 1 Kodeksu spółek handlowych.



, 1/.

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozlicza się proporcjonalnie do
waytoś ci nominalnej akcj i.

II.oRGArvY SPuŁKI

12.

Organami Spółki sq :

A. Zurzqd Spółki

B. Rudu Ir{adzorcza

C. Walne Zgromadzenie

A. Zarzqd Spółki

/3.

,,l. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarzqdu, a na jego wniosek pozostałych
członków Zarzqdu na wspólne kadencje, rozpoczynajqce się w dniu powołania członków
Zarzqdu, a kończqce się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania
finansowego.

2, Zarzqd składa się z l/jeden/ do3 / trzech/ osób. Liczbę członków Zarzqdu ustala Rada
Nadzorcza.

3. Kadeftcjc Zarzqdu trwa pięc lat.

4, Ińandat.v członków Zarzqdu wygasajq z dniem odbycia l{alnego Zgromadzenia
zatwlerdzajqcego sprawozdanie.finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcjt
członka Zarzqdu."



14.

I. Zarzqd pod przewodnictwem Prezesa prowada sprawy Spółki i reprezentuje SpółĘ.

2. Regulanlin Zarzqdu określa szczegółowo tryb działania Zarzqdu, ą także sprawy
wymagające uchwały Zarzqdu oraz spraw, które mogq załatwiac w imieniu Zarzqdu
p o s z cz e go lni j ego członkowi e.

3. ffegułgłłein Zurzqdu uchwalu Walne Zgromadz,enie.

, /5.

Do slcładania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarzqdu albo jednego członka Zarzqdu łqcznie z prokurentem.

,1ó"

Zasady i wysokość wynagrodzenią członków Zarzqdu ustala Rada Nadzorcza.

B. Rudu Ir{udzorczu

17.

]. Radu Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne
Zgrołnadzenie na wspólne kadencje, rozpoczynajqce się w dniu powołanią członków Rady
Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

2, Mandat.v członków Rudy Nadzorczej wygasajq z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
zatv,,ierdzajqcego sprawozdanie.finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnieniafunkcji
człanka R ady Nadzorczej.

1&

l. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczqcego Rady, jego zastępcę i
sekłetarzą.

2, Przewodniczqc! Rady Nadzorczej nłołuje posiedzenie Rady i prza,vodniczy obradom.



Przewodniczqcy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji ałołuje i otwiera pierwsze
posierizenie nowo wybranej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru
Przewodniczqcego.

, /9"

1. Rada Nadzorca odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowm.

2. Pyzewodniczqcy Rady Nadzorczej ma obowiqzek ałołac posiedzenie Rady Nadzorczej
także na zawierajqcy porzqdek obrad, pisemny wniosek Zarzqdu Spółki lub członka Rady
Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyc się w ciqgu dwóch Ęgodni od dnia otrzymania
wnir.lsicu.

20.

]. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane.jest zawiadomienie o terminie
pos iedzenia wszystkich członków Rady,

2. Rada Nadaorcza podejmuje uchwały bezłzględnq więlrszościq głosów przy obecności co
najmniej połowy sHadu Rady-

3. ł7 przypadku równości głosów rozstrzy4a głos Przewodniczqcego Rady

21.

Nie ruogq być członkami Rady Nadzorczej członkowie Zarzqdu, lilałidatorzy, pracownicy
Spółtci, zajmujqcy stanowiską: głównego l<sięgowego, radcy prawnego, kierownika oddziału
lub zakłaciu albo inne, podlegajqce bezpośrednio członkowi Zarzqdu lub lihłidatorowi.

22.

Tryb działania Rady Nadzorczej olcreśla regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

23.

Racą Iyadzorcza sprawuje stały nadzor nad działalnościq spółki.

Dc zakresu działania Rady Nadzorczej łxale4):



l, Rozpatrywąnie rocznych programów działalności Spółki i wybór biegłego rewidenta,
p rz e p r o w adz aj qc e g o b ad ani e s pr aw o z d ani a .fi n ans ow e go.

2. Ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarzqdu z dziąłalności Spółki oraz sprąwozdań
finałlsowych za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z lcsięgami i dokumentami jak
i stanem.faktycznym oraz wniosków Zarzqdu dotyczqcych podziału zysku albo pokrycia straĘ,
wysakcści odpisów nafundusze, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

3. Ustełarłie łiczby członkow Zarzqdu Spółki"

4. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarzqdu oraz na jego wniosek pozostałych członków
Zarzqdu.

5. U:giełąfti zasąC i wysakości w))nagrodzenia członkom Zarzqdu.

6. Pcwaly,łłanie i zawieranie umów o pracę z Dyrekcjq przedsiębtorstwa Spółki oraz
dokcnywanie innych czynności prawnych, dotyczqcych stosunku pracy Ęrektora
przedsiębiorstwa Społki ijego zastępców w sytuacji, gdy członek Zarzqdu Spółkijest
zatrtl,dnioięv na stanowtsku Dyrektora przedsiębiorstwa Spółki bqdź jego zastępcy.

7. Zavłieszctnie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
człanków Zarzqdu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynłzości członków Zarzqdw nie mogqcych sprawować swoichfunkcji.

8. Stawianie wniosków na lĘalnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarzqdu
absolutortum z wykonania przez nich obowiqzków.

9. Razpatrywąnie i opiniowanie wsz.vstkich spraw, będqcltch przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia.

I0. l'|lrazanie zgody na zawarcie umowy zobowiqzujqcej Spółkę do świadczeń o wartości
przekraczaj qcej % części kapitału zakładowego.

] l. Udzietanie zeałolenia na powoływanie przez Zarzqd oddziałów, ząkładów ifilii Spółki
orąz uczestnictwo w innych spółkach, podejmowanie uchwał i opinti w innych sprawach nie
zastrzeżanych dla Walnega Zgromadzenia.

] 2. Zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

I3. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz
przvstąpienie do stowarry-szenia lub innej organizacji.

l 4. Wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny lub ustalanie zasad dokonania
darowizłl1, przez Zarzqd.



24.

l. Członkowie Rady Nadzorczej wykonujq swe prawa i obowiqzki osobiście.
W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołąnia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej
kadencji skład Rady Nadzorczej może byc uzupełniony do wymaganej liczby członków przez
samq Radę Nadzorczq pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym
Zgramaclzeniu.

2 . Członkowie Rady Nadzorczej otrzymuj q wynagrodzenie w wysokości i formie ustalonej
przez Walne Zgromadzenie.

C" Walne Zgrolnadzenie

,25"

1. YYalne Zgrełruadzeruia mogq być Zwyczajne lub lYudzwycr,ajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzqd, najpóźniej do końca czerwca każdego
roku.

3. Nadzwyczajne łYalne Zgromudzenie zlvołuje Zarzqd z własnej inicjatywy, bqdź na
żqdanie Rady Nadzorczej lub żqdanie akcjonariuszy reprezentujqcych co najmniej I/I0 (jednq
dziesiątq1 części kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadaenie powinno być
zwotane w ciqgu I4 (czternastu) dni od przedstawienia żqdania wraz z projehami porzqdlat
obrad i ułnioskowanych uchwał.

4. {Jprawrłionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sq uprawnieni z akcji oraz
zastavłnicy i uzytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru
akcjorłariuszy, o którym mawa w 6 ust. 2 Statutu, co najmniej na Ędzień przed odbyciem
Wa!;zego Zgromadzenia.

a/,łłjaścicjele akcji imienni,ch i świadectw rymczasowych jeżeli sq zapisani do lrsięgi akcyjnej
przynajrłlniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
b/ posiactacze akji na okaziciela, jeżeli złoĄlli swe akcje w Społce przynajmniej na Ędzień
przee rcrń?inem Zgromadzenia i nie odbiorq ich przed jego ukończeniem.

5. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporzqdza się listę akcjonariuszy majqcych prawo
głosłt. Lisra tą winną byc wyłożona w lokalu Spółki na olcres trzech dni poprzedzajqcych
odby cie Walnego Zgromadzenia

6. tria lłatnym Zgromadzeniu sporzqdza się listę obecności zawierajqcq spts uczestników z
wymtenierłiem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujqcych im głosów,
pocipisaną przez Przewodniczqcego łYalnego Zgromadl,enia. Na wniosek akcjonariuszy
posiaciajqcych ]/10 (jednq dziesiqtq) częśc kapitału zakładowego reprezentowanego na



Il/alnym Zgromadzeniu, lista obecności powinną byc sprawdzona przez wybranq w tym celu
komisję złożonq przynajmniej z trzech osób.
Wnioskodawcy majq prawo wyboru jednego członka komisjt.

7. Walne Zgromadzenie mlołuje się przez ogłoszenie dokonane przynajmniej na 21
(dwatłzieścia jeden) dni przed terminem zgromadzenia. W ogłoszeniu należy zaznaczyc dzień,
godzinę i łniejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porzqdek obrad. W razie
zarnierzoi,;ej zmiany statutLt nalezy podaĆ dotychczas obowiqzujqce postąnowienia jak też
podać treśc projektowanych zmian.

8. YYalne Zgromadzenie może byc nłołane za pomocq listów poleconych lub przesyłek
naaa;iych pocztq kwrierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego
Zgrułnar}zenia. Dzień wysłania listow lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenią, Zamiast
listu lztb przesyłki, ząwiadomienie może byc wysłane akcjonariuszowi pocztq elektronicznq na
adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemnq zgodq akcjonariusza na wskazany
przez nlego acires poczty elektronicznej.

,2ń

l. ANcjonariusze uczestniczq w Walnym Zgromadx,eniu osobiście lub poprzez ustanowionego
na piśłnie pełnomocniką.

2, Uczesmiczqcy na Walnym Zgromadx,eniu akcjonariusze posiadajq takq liczbę głosów, jakq
posiadajq liczbę akcjt za wyjqtkiem akcjonariuszy - załozycieli, posiadajqcych akcje
uprzi,vłiie,jowane co do głosu 6 ( sześć) ust. 3 (tr4,).

3. Walnełnu Zgromadzeniu przewodniczy jeden, wybrany przez to Zgromadzenie,
akcjołlariułsz.

4, Pł,;ieazenie lYałnego Zgromadx,enia otwiera Przewodniczqql Rady Nadzorczej a pod jego
nieobecnoŚc jego zastępca, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczqcego Walnego
Zgrołłtarlzenia.

27"

]. wałne zgromadzenie prawidłowo zwołane jest uprawnione do podejmowania uchwął bez
wzgiędu na iloŚĆ reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodelrs spółek handlowych nie
stanawi inaczej.

2.UchwaĘ Walnego Zgromadx,enia zapadajq zwykłq więl<szościq głosów, o ile Kodelrs spółek
handiow,ych nie słanowi inaczej.



2B.

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie
wymagajq dla swej ważnoś,ci wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzajq się na
zmianę, jeżeli uchwały powzięte będq więl<szościq 2/3 ( dwie trzecie) głosów przy obecności
akcjonariuszy przedstawiajqcych przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nuleży:

l. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzqdu z działalności Spółki oraz
spraw ozdania.finans owego Za ub iegły rok obrotowy.

2. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straĘ wraz z olcreśleniem dnia wypłaĘ
dywidendy.

3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiqzków.

4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

5. Zmiana Stątutu Spółki.

6, Zmiana przedmiotu przedsiębiors nła Sp ółki,

7. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego.

8, Wyrażanie zgody na połqczenie lub przelrształcenie Spółki.

9, Rozwiqzanie i lilałidacja Spółki, wybor lilmidątora oraz ustalanie zasad podziąłu majqtlal
Spółki po likwidacji.

10. Ełnisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

1 1. 
-ił'y,razanie 

zgody na nabycie i zbllcie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości
albo ttżyłkowania wieczystego, a także na zbycie i wydzierżawienie środków trwaĘch o
wartcści przewyższajqcej % /jednq drugq/ kapitału zakładowego.

] 2, Wyrazanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
częśc! orlz ustanowienie na nich ograniczonego pyawa rzeczowego,

] 3- Pastanowienia, dotyczqce roszczeń o naprawienie szkody wyrzqdzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarzqdu albo nadzoru.

}4. ,?czpc,trywanie i rozstrzllganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczq.



I5. Uchwalanie regulaminu Zarzqdu i regulaminu Rady Nadzorczej,

16. Wyrażanie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku olcreślonym w art.362 par. l
ph.2 Kodelrsu spółek handlowych,

l7. Wybor podmiotu prowadzqcego rejestr akcjonariuszy.

III. Go sp o darka S nółki.

,30"

1. Spółka prowadzi rzetelnq rachunkowość zgodnie z obowĘzujqcymi przepisaml

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

,3/.

Zarzqd Spółki obowiązany jest w ciqgu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego
sporzqdzić i złozyć Radzie Nadzorczej sprawox,danieJinansowe oraz sprawozdanie x,

działalności Spółki na ostatni dzień roku obrotowego.

,32.

Spółka twot zy następwjqce kupitaĘ:

- kapitał zukładowy,

- kapitał zapasowy,

- kapituł rezerwowy.

,33.

l. Kapitał zilpasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być
mnie.jsz1, niż 8%(osiem procent) zysla.ł do podziału.

2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału osiqgnie
prz;łnaj mniej l / 3 (j edna trzecia) części kapitału zakładowego.



3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat biląnsowych, jakie mogq powstaĆ w
nłiqzku z działąlnościq Spółki.

34"

Na mocy uchwały Walnego Zgromadlenia tworzy się i wykorzysĘe zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami inne fundusze jak np. fundusz socjalny.

35-

Czjlsry, rysk może być przeznacz,ony na:

- odpisy na kapitał za,pasorily,

- {rł*,wi&endę dla gkci onariuszJ4

- odptsy na kapitał rezerwowy,

- fundusz tnwestyryjny,

- iłene cełe, np.tantiemy dla Zarzqdu i Rady lYadzorczej Spółki.

,3ó.

l. Spółka sałnodzielnie, to jest z wyłqczeniem pośrednictwa podmiotu prowadzqcego rejestr
akcjonarirtszy Spółki, o którym mowa. 6 ust. 2 Statutu, vvykonuje zobowiqzania pieniężne
Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujq"y"h im praw z akcji, w tym samodztelnie wypłaca
dyw i d enri ę akcj o narius zom.

2. UPrawrłionymi do dllwidend}, ,o dany rok obrotowy sq akcjonariusze Społki, Hórym w
dniłł 1so*-z!ęcia uchwały o podziale zysku przysługiwały akcje,

3. lłl,płaru riyu,idendy jest realizowana w terminie ustalonym zgodnie z uchwałq Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

37.

W przypadku straĘ przewyzszajqcej sumę kapitału zapasowego oraz l/3 (jednq trzeciq )
części kapitału zakładowego, Zarzqd zobowiqzany jest beznvłocznie auołać Walne
Zgromadzenie celem podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.



IV.Przenisll lcońcowe

,38.

Rozwiqzałlte Spółki następuj e po przeprowadzeniu lihuidacji.
Lih*,iCac.ję prowadzi się poC.firmq Spółki z dodatkiem "w lihłidacji".
Likw,idatorow będzie dwoch, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Likwidatorzy sq zobowtqzani do łqcznego działania"

,39.

łV'sprawach nie uregulowanych niniejsqlm Statutem majq zastosowanie przepisy Kodeksu
spółek hałldlowych.

40.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sqdowym t Gospodarczym, chyba, że inne
wiqżące społkę przepisy prawa stanowiq inaczej.

4l.

Wszelkie spory rozpatrywane będq przez Sqd właściwy dla siedziby SpółkL

PRZEWOD]VICZĄCY RADY NADZORCZEJ

ftarła, C,7łenlę^,/


