
 

  

Statut Spółki  

MAXIPIZZA SPÓŁKA AKCYJNA z 

siedzibą w Kielcach  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

§ 1  

  

1. Firma Spółki brzmi: „Maxipizza Spółka Akcyjna".  

2. Spółka może używać skrótu firmy "Maxipizza" S.A.   

3. Siedzibą Spółki jest miasto Kielce.  

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.  

5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej 

granicami.  

6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

7. Założycielami Spółki są:  

a) Paweł Molenda,  

b) Mariusz Molenda,  

c) Karol Molenda.  

  

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI  

  

§ 2  

  

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:  

1) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,  

2) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,  

3) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering),  

4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,  

5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,  

6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 

7) 11.05.Z Produkcja piwa, 

8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,  

9) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,  

10) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,  

11) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,  

12) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,  

13) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów 

jadalnych,  

14) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,  

15) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,  

16) 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,  



17) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych,  

18) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,  

19) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części 

do niego,  

20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,  

21) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  

22) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,  

23) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,  

24) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,  

25) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

26) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  

27) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych,  

28) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność,   

29) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

30) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  

31) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych,  

32) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i  

telewizji,  

33) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych,  

34) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet),  

35) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,  

36) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,  

37) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane,  

38) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim,  

39) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.  

  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE  

  

§ 3  

  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 100 000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli 

się na:  

a) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o 

numerach od 000001 do 1750000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) 

każda;  

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 

od 00001 do 250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,  



c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 

1000000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,  

d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 

od 000001 do 650.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,  

e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 500000 o 

wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,  

f) 707.588 (siedemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na 

okaziciela  serii F o numerach od 00001 do 707588 o wartości nominalnej 0,20 zł  

(dwadzieścia groszy) każda  

g) 2.000.000 (dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej  

0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,  

h) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 

zł (dwadzieścia groszy) każda.  

i) 2.842.412 (dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dwanaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, 

j) 500.000 ( pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 

0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda. 

2. Akcje serii A zostały objęte w następujący sposób:  

a) 990.000 akcji zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

przedsiębiorstwa „Maxipizza” Mariusz Molenda. Szczegółowa wycena 

przedsiębiorstwa określona jest w sprawozdaniu założycieli.  

b) 760.000 akcji zostało objętych w zamian za gotówkę.  

3. Pozostałe akcje Spółki zostały objęte w zamian za gotówkę.  

4. Akcje imienne serii A i serii E są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.  

5. Akcje imienne serii A i serii E mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże 

może to nastąpić dopiero po 31.12.2008 r.   

6. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i 

na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze 

podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach 

wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze 

środków Spółki.  

7. Przed zarejestrowaniem Spółki opłacona powinna być całość kapitału zakładowego.  

8. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo 

określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

9. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której 

ustanowiono zastaw lub użytkowanie. 

 

 

ORGANY SPÓŁKI  

  

§ 4  

  

Organami Spółki są:  

1. Zarząd Spółki,  

2. Rada Nadzorcza,  

3. Walne Zgromadzenie.  

  



A. Zarząd  

  

§ 5  

  

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala 

liczbę członków i ich funkcje.  

3. W stosunkach z członkami Zarządu. w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez 

Radę.  

4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest 

wspólna.   

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe 

za ostatni rok ich urzędowania.  

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.  

  

§ 6  

  

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.  

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  

3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

4. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę 

Nadzorczą.  

  

§ 7  

  

Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki niezależnie od 

wartości zaciąganego zobowiązania lub dokonywanego rozporządzenia.  

  

§ 8  

  

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami 

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w 

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział 

w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu 

co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka 

zarządu.  

  

B. Rada Nadzorcza  

  

§ 9  

  

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.  



2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu 

Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie 

Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i 

sposób wykonywania czynności przez Radę.  

3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie, z 

zastrzeżeniem, iż w przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Rady 

Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w 

drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia 

składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. Mandat powołanego w tym trybie członka 

Rady Nadzorczej kończy się wraz z upływem kadencji pozostałych członków.  

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.   

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.  

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.  

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.  

  

  

§ 10  

  

1. Rada Nadzorcza działa w sposób kolegialny, może jednak delegować swoich Członków 

do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych  

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

  

  

§ 11  

  

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes 

Spółki.  

2. Do kompetencji Rady należy:  

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału 

w nieruchomości;  

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna 

uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy 

wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej 

raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również 

zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie 

powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;  

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;  

d) zawieranie umów z członkami Zarządu;   

e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;  

f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;   

g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarządu Spółki;  



h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków 

zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;  

i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;  

j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;  

k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd  

Spółki nie zwoła go w terminie;  

l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.  

 

  

 

§ 12  

  

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku 

obrotowym.  

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym 

posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.   

3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego się 

porozumiewania się na odległość.  

4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa 

powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie 

zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.   

5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera 

Rada.   

6. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co 

najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały 

zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W 

przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczącego. 

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i 

mogli nad nim głosować.  

 

§ 13 

 

1. Rada może powołać Komitet Audytu oraz inne stałe i doraźne komitety doradcze. 
Zadania i kompetencje poszczególnych komitetów określają odpowiednie regulaminy. 

2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu 
do spraw audytu, w Spółce ustanawia się Komitet Audytu. Komitet Audytu jest stałym 
komitetem doradczym Rady.  

3. Komitet Audytu wspiera Radę w zakresie nadzoru nad procesem sprawozdawczości 
oraz rewizji finansowej, jak również w zakresie monitorowania skuteczności systemów 
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego w 
Spółce. 



4. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków. Większość 

członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki. 

Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać kryteria określone w obowiązujących 

przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub w odpowiednich 

przepisach ją zastępujących. 

 

5. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady spośród jej 
członków na okres jej kadencji. Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają 
z momentem wygaśnięcia kadencji i mandatu w Radzie. 

6. Organizację, tryb pracy oraz zakres działania Komitetu Audytu określa regulamin 
Komitetu Audytu uchwalany przez Komitet Audytu. 

 

  

C. Walne Zgromadzenie  

  

§ 14  

  

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.  

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w niniejszym 

Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.  

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła 

go w terminie określonym w niniejszym Statucie.  

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej 

Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących na co najmniej 

dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.  

5. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego  

Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia 

poszczególnych spraw do porządku obrad.  

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze  reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  i 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie 

lub w postaci elektronicznej.  

7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w 

porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać 

uzasadnienie i projekty uchwał.  

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, 

jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 

co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 

Spółce.  

9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.  

10. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo 

głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.  

  



  

§ 15  

  

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  

  

§ 16  

  

Każda akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego 

głosu. Akcje imienne serii A i E dają na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do dwóch 

głosów.  

  

  

§ 17 

  

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile 

przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.  

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o 

rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.  

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z 

obecnych uprawnionych do głosowania.  

  

§ 18  

  

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego 

nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania 

wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie 

otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.  

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb 

prowadzenia obrad.  

  

§ 19  

  

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,  

c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków,  

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone 

przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,   

e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz 

ustanowienie na nim prawa użytkowania,  

f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,  

g) rozwiązanie Spółki,  

h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  

i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia,  

j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,  



k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę  

Nadzorczą lub Zarząd,  

l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy 

Statut.  

2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.  

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji 

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie 

większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 

połowę kapitału zakładowego. 

 

  

  

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI  

  

§ 20  

  

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  

  

§ 21  

  

Spółka tworzy:  

a) kapitał zakładowy,  

b) kapitał zapasowy,  

c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.  

  

§ 22  

  

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok 

obrotowy.   

2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 

(jednej trzeciej) kapitału zakładowego.  

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału 

zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego może być 

wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.  

  

§ 23  

  

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:  

− pokrycie strat za lata ubiegłe,  

− dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne 

zgromadzenie,  

− inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.  

  

§ 24 

  



1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne 

Zgromadzenie.  

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.  

3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie 

spółek handlowych.  

  

  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

§ 25  

  

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie 

internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w 

inny sposób określony w przepisach prawa.  

  

 

  


