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S T A T U T    S P Ó Ł K I    A K C Y J N E J 
 
I.   POSTANOWIENIA   OGÓLNE 

 
§  1. 

1. Firma  Spółki  brzmi:  Fabryka   Wkładów   Odzieżowych   Camela - Spółka  
Akcyjna 

2. Spółka może  używać  skrótów :  Camela S.A. i  wyróżniającego  ją  znaku  
graficznego oraz firmy  w  tłumaczeniu na  języki  obce. 

 
§  2. 

Siedzibą  Spółki  jest  miasto  Wałbrzych. 

                                                      §  3. 
Spółka prowadzi  działalność  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej. Spółka  może  
powoływać  oddziały,  filie,  zakłady  i  inne  jednostki  organizacyjne  w  kraju  i  poza  
granicami  oraz  uczestniczyć  we  wspólnych  przedsięwzięciach,  w  ramach  
obowiązujących  przepisów  prawnych. 

                                                            §  4. 
1. Spółka działa  na  podstawie  przepisów  Kodeksu  spółek  handlowych oraz  

innych  właściwych  przepisów. 
2. W  braku  postanowień  Statutu  stosuje  się  przepisy  wymienione  w  ust. 1. 

 
§  5. 

Przedmiotem  działania  Spółki  jest: 
1. Produkcja  przędzy  bawełnianej – 13.10.A,--------------------------------------------------- 
2. Produkcja  przędzy  z  włókien  chemicznych- 13.10.C.------------------------------------ 
3. Produkcja  przędzy  z   pozostałych  włókien  tekstylnych,  włączając  produkcję  

 nici- 13.10.D-------------------------------------------------------------------------------------------
- 

4. Produkcja  tkanin  bawełnianych  -  13.20.A,-------------------------------------------------- 
5. Produkcja  tkanin  z  włókien  chemicznych – 13.20.C,-------------------------------------- 
6. Produkcja pozostałych tkanin – 13.20.D,------------------------------------------------------ 
7. Wykończanie  wyrobów  włókienniczych - 13.30.Z,------------------------------------------

- 
8. Produkcja  dzianin metrażowych  - 13.91.Z,---------------------------------------------------- 
9. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych      -

13.96.Z,-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Produkcja pozostałych  wyrobów tekstylnych gdzie indziej niesklasyfikowana-  

- 13.99.Z, -----------------------------------------------------------------------------------------------
-  
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11. Sprzedaż  hurtowa wyrobów tekstylnych  46.41.Z---------------------------------------
----- 

12. Obróbka mechaniczna  elementów  metalowych - 25.62.Z,---------------------------
--- 

13. Transport drogowy towarów – 49.41.Z,----------------------------------------------------
----- 

14. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z,-------------------
---- 

15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi  lub dzierżawionymi-
68.20.Z 

16. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,  
gdzie indziej  nie sklasyfikowane – 77.39.Z,---------------------------------------------------- 

17. Działalność w zakresie komunikacji przewodowej- 61.10.Z,--------------------------
---- 

18. Działalność w zakresie komunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 
telekomunikacji satelitarnej – 61.20.Z,----------------------------------------------------------- 

19. Wydawanie książek – 58.11.Z,------------------------------------------------------------------- 
20.Wydawanie wykazów oraz list – 58.12.Z,------------------------------------------------------
- 
21.Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z---------------------------------------------------- 
22.Realizacja  projektów  budowlanych  związanych  ze  wznoszeniem  budynków   
     - 41.10.Z.”----------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 

§  6. 
 
Przewidziane przepisami  prawa  ogłoszenia  Spółki  zamieszczane  będą w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto  ogłoszenia  będą wywieszane w 
siedzibie Spółki. 
 
 II.  AKCJONARIUSZE  I  AKCJE   
 
                                                    §  7. 
1.  Kapitał  zakładowy  wynosi 7.150.000 / Siedem milionów sto pięćdziesiąt tys.zł/ 
2.  Kapitał zakładowy dzieli się na 71.500 /Siedemdziesiąt jeden tys.pięćset / akcji  

imiennych  o  wartości nominalnej  100 zł /sto złotych/ każda. 

                                                   §  8. 
 
Akcjami  Spółki  są  następujące  akcje : 
- serii A  od  numeru  0000001  do  numeru  0014048 
- serii B  od  numeru  0014049  do  numeru  0016900 
- serii C  od  numeru  0016901  do  numeru  0020500 
- serii D  od  numeru  0020501  do  numeru  0025500 
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- serii  E  od  numeru  0025501  do  numeru  0029100 
- serii  F  od  numeru  0029101  do  numeru  0033500 
- serii  G  od  numeru  0033501  do  numeru  0038500 
- serii  H  od  numeru  0038501  do  numeru  0041500 
- seria I   od  numeru  0041501  do numeru   0045000  
- seria J  od  numeru  0045001  do  numeru  0049000 
- seria K od  numeru  0049001  do  numeru   0071500                                                   
                                                   
 
                                                   §  9. 
                                                     
1. Akcje  mogą  być  imienne  i  uprzywilejowane. 
2. Akcje serii A,B,C,D,E,F są  akcjami  imiennymi i  uprzywilejowanymi     co do: 

•prawa  głosu  przez  co  jedna  akcja  daje  prawo  2  /dwu/ głosów,  

•pierwszeństwa  udziału  w  majątku  Spółki, pozostającym po        
zaspokojeniu  wierzycieli  w  przypadku  likwidacji  Spółki, 

3. Akcje serii  G,H,I,J i K są  akcjami   imiennymi  i   uprzywilejowanymi    co do : 
•prawa głosu przez co jedna akcja serii G,H,I,J,iK  daje prawo 2 /dwu/    

głosów, 

•pierwszeństwa  udziału  w  majątku  Spółki,  pozostającym  po   zaspokojeniu 
wierzycieli  w  przypadku  likwidacji  Spółki, 

•prawa do  dywidendy  przez  co  jedna  akcja  serii G,H,I,J iK daje    prawo do 
dywidendy w  wysokości  150%  dywidendy  przeznaczonej do  wypłaty  
za jedną  akcję  serii A, B, C, D, E i F. 

4. Uprzywilejowanie wygasa  w  przypadku  zbycia  akcji  poza  grono    osób 
wymienionych  w  § 10 ust. 4  Statutu. 
 

§ 10. 
1. Przeniesienie własności akcji imiennych  wymaga  zezwolenia  Zarządu Spółki.  

Nie  dotyczy  to  sytuacji  powstałej  w  wyniku  spadkobrania i  postępowania  
egzekucyjnego oraz darowizny na rzecz dzieci własnych i przysposobionych. 

2. W  przypadku, gdy  Zarząd  odmawia  udzielenia  zgody  na  zbycie akcji  
wskazanej  osobie  jest  on  zobowiązany  w  terminie  jednego miesiąca  wskazać  
innego  nabywcę.  Sposób  wskazania  nabywców zbywanych  akcji  określa  
Regulamin  Zarządu. 

3. Zbycie  akcji  następuje  po  cenie  określonej  przez  zbywcę.  Jeżeli nabywca  
wskazany  przez  Zarząd  nie  nabędzie  akcji  w  ciągu jednego  miesiąca  od  
podjęcia  przez  Zarząd  decyzji  o  wskazaniu nabywcy, akcje  mogą  być  
zbywane  bez  ograniczeń,  jednakże  w cenie  nie  niższej  niż  cena określona  
przez  zbywcę. 

4. Akcje  pozostają  imienne i  uprzywilejowane  do  czasu  gdy  ich właścicielami  są   
akcjonariusze,  którzy  objęli  akcje  serii  A, B, C, D, E, F, G,H,I,J,K lub inna  
osoba  uprawniona  do  dziedziczenia, a także  dzieci  akcjonariuszy, którzy  nabyli  
akcje w  wyniku  darowizny. 
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§ 11. 
1.  Akcje  Spółki  mogą  być  umarzane  albo  za  zgodą  akcjonariusza w  drodze  

ich  nabycia  przez  Spółkę /umorzenie  dobrowolne/, albo bez  zgody  
akcjonariusza  /umorzenie  przymusowe/. Umorzenie  akcji  wymaga  obniżenia  
kapitału  zakładowego.  Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego  powinna  być  
powzięta  na  Walnym  Zgromadzeniu, na  którym  powzięto  uchwałę  o  
umorzeniu  akcji. Umorzenie  przymusowe  następuje  w  poniższych 
przypadkach: 

•rozwiązania  umowy  o  pracę  z  akcjonariuszem  w  trybie  art. 52 kodeksu  
pracy 

•popełnienia  przez  akcjonariusza  przestępstwa  stwierdzonego 
prawomocnym  wyrokiem Sądu  o ile  przestępstwo  spowodowało  stratę  
Spółki, 

•prowadzenie  przez  akcjonariusza  działalności  konkurencyjnej w  stosunku  
do  Spółki, 

           •     świadczenie  pracy  w  firmie  prowadzącej  działalność konkurencyjną, 
2. Akcje  Spółki  mogą  być  umarzane  z  czystego  zysku. 
3. Podstawą  obliczenia  wynagrodzenia  należnego  akcjonariuszowi na skutek 

umorzenia  akcji  jest  cena  nominalna  akcji. 

                                       
§  12. 

Zysk  przeznaczony  na  wypłatę  dywidendy  akcjonariuszom  dzieli się 
proporcjonalnie  do  ilości  posiadanych  akcji  przy  zachowaniu  uprzywilejowania  
do  dywidendy  poszczególnych  serii  akcji. 

III  KAPITAŁY  I  FUNDUSZE 
 

§  13. 
Kapitał  zakładowy  może  być  podwyższony  w  drodze  emisji  nowych serii akcji  i  
obligacji  zamiennych  na  podstawie  uchwały  Walnego Zgromadzenia. Nabywcami 
ich mogą być osoby  spoza  dotychczasowych  akcjonariuszy. 

                                                      §  14. 
1. Kapitał zakładowy Spółki  może  być  obniżony  na  podstawie uchwały Walnego  

Zgromadzenia. 
2. Obniżenia  kapitału  zakładowego  Spółki  może  nastąpić  przez zmniejszenie  

wartości  nominalnej  akcji,  połączenie  akcji  lub umorzenie  części  akcji. 
3. Obniżenie kapitału zakładowego w drodze  umorzenia  akcji  następuje wg ich  

wartości  nominalnej. 
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§  15. 
1. Spółka  tworzy  kapitał  zapasowy  i  rezerwowy  na  zasadach określonych  w  

przepisach  prawa. 
2. Zarząd  Spółki  tworzy  fundusze  o  ile  nakazują  to  przepisy  prawa. 
3. Walne  Zgromadzenie  może  tworzyć  inne  fundusze. 

4. Kapitał  Zapasowy  oraz  inne  fundusze  tworzy  się  z  czystego zysku  Spółki.                        
 
 

§ 16 
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy do którego  przelewa  się  przynajmniej osiem  od  

stu  czystego  zysku  rocznego,  dopóki  kapitał  ten  nie osiągnie  przynajmniej  
jednej  trzeciej  części  kapitału  akcyjnego. 

2. Kapitał  zapasowy  ulega  podwyższeniu  o  nadwyżkę  osiągniętą w  przypadku  
wydania  przez  Spółkę  akcji  powyżej  ich  wartości nominalnej. 

3. Kapitał  zapasowy  przeznaczony  jest  na  pokrycie  ewentualnych strat   
bilansowych. 

4. Nadwyżkę kapitału zapasowego przewyższającą  jedną  trzecią  kapitału   
zakładowego  zachowuje  się  na  kapitał  rezerwowy. 

 
§  17. 

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia możliwe  jest  upoważnienie  Zarządu Spółki  do  
dokonania  zaliczkowego  podziału  zysku  przed  upływem  roku  
obrachunkowego. 

2. Zasady  wykorzystania funduszy  tworzonych  w  części  zysku  do podziału  
określa  Walne  Zgromadzenie  na  wniosek  Zarządu  po zaopiniowaniu  przez  
Radę Nadzorczą. Nie  wykorzystane  w  danym roku środki z tych  funduszy  
mogą  być  przeniesione  na  rok następny. 

 
§  18. 

1.Uprawnionymi  do  dywidendy  za  dany  rok  obrotowy  są  akcjonariusze, którym 
przysługiwały akcje  w dniu  powzięcia  uchwały o podziale  zysku. 
2. Upoważnia się Walne Zgromadzenie do określenie dnia według którego ustala się 
listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy./ Dzień 
dywidendy/. 

                                              
IV  WŁADZE   SPÓŁKI 
                                                      §  19. 
Organami  Spółki  są: 
• Walne  Zgromadzenie, 
• Zarząd  Spółki, 
• Rada  Nadzorcza, 
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§  20. 
1. Walne  Zgromadzenie  może  być  Zwyczajne  lub  Nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  Spółki  i  winno ono  się odbyć  

w  ciągu  sześciu  miesięcy  po  upływie  roku obrachunkowego. Rada Nadzorcza  
ma  prawo  zwołać  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  jeżeli  Zarząd nie  zwoła  
tegoż  w  czasie  do dnia  10  czerwca  każdego  roku. 
. 

                                                                                              
                                                   § 21 
1. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  dla  rozpatrzenia  spraw  

wymagających  niezwłocznego  postanowienia:  

• z  własnej  inicjatywy, 

• na  pisemny  wniosek  Rady  Nadzorczej, 

• na pisemny  wniosek  akcjonariuszy  reprezentujących  łącznie  co najmniej  
10%  kapitału  zakładowego, 

2. Zarząd  zwołuje  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  w  ciągu  14 /czternastu/  
dni  od  zgłoszenia  takiego  wniosku.  W  razie  bezczynności  Zarządu, do 
zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia uprawniona  jest  Rada  
Nadzorcza. 

3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  winien określać  
sprawy  wnoszone  pod  jego  obrady. 

 
§  22. 

1. Walne  Zgromadzenie  zwołuje  się  przez  ogłoszenie  w  Monitorze Sądowym i  
Gospodarczym  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie Spółki. 

2. Walne  Zgromadzenia  odbywają  się  w  siedzibie  Spółki. 

 
                                                

§  23. 
1. Walne  Zgromadzenie jest ważne,  jeżeli obecni  na  nim  akcjonariusze lub  ich  

pełnomocnicy  reprezentują  co  najmniej  30% /trzydzieści procent/  kapitału  
zakładowego  chyba,  że  Kodeks  spółek handlowych przewiduje  surowsze  
wymogi. 

2. Jeżeli  Walne  Zgromadzenie  jest  nieważne  ze  względu  na  brak quorum  
określonego  w  ust.1  zwołuje  się  ponownie   Walne Zgromadzenie  o  tym  
samym  porządku  obrad  i  jest  ono  ważne bez względu  na  liczbę  
reprezentowanych  na  nim akcji,  z  zastrzeżeniami wynikającymi  z  Kodeksu  
spółek  handlowych. 

3. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą  większością  oddanych  
głosów,  o  ile  przepisy  Kodeksu  spółek  handlowych  nie stanowią  inaczej. 

4. Głosowanie  jest  jawne.  Tajne  głosowanie  zarządza  się  przy  wyborach  oraz  
nad  wnioskami  o  odwołanie  członków  organów  Spółki lub  likwidatorów  Spółki,  
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o  pociągnięcie  do  odpowiedzialności  jak również  w  sprawach  osobowych.  
Poza  tym  należy  zarządzić  tajne głosowanie  na  żądanie  choćby  jednego z  
akcjonariuszy  obecnych lub  reprezentowanych  na  Walnym  Zgromadzeniu. 

5. Uchwała  o  istotnej  zmianie  przedmiotu  działalności  Spółki  powinna być  
powzięta  w  drodze  jawnego  i  imiennego  głosowania. 

6. Walne  Zgromadzenie  otwiera  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej albo  jego  
zastępca. W razie nieobecności tych  osób  Walne                      
Zgromadzenie otwiera  Prezes  Zarządu  lub  osoba  wyznaczona przez        
Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym  Zgromadzeniu 
wybiera  się  Przewodniczącego. 

7. Walne  Zgromadzenie  uchwala  regulamin  określający  szczegółowo tryb  
prowadzenia  obrad. 

                                                      
§  24. 

1. Do kompetencji  Walnego  Zgromadzenia  należy: 

• rozpatrzenie i  zatwierdzenie  sprawozdania  zarządu  z  działalności 
Spółki oraz  sprawozdania  finansowego  za  ubiegły rok obrotowy, 

• udzielenie absolutorium  członkom  organów  Spółki  z  wykonania 
przez  nich  obowiązków, 

• postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody  wyrządzonej 
przy  zawiązaniu  Spółki  lub  sprawowaniu  zarządu  albo  nadzoru. 

• zbycie  i  wydzierżawienie  przedsiębiorstwa  lub  jego  zorganizowanej 
części  oraz  ustanowienie  na  nich  ograniczonego  prawa rzeczowego 

• emisja  obligacji  zamiennych  lub  z  prawem  pierwszeństwa, 

• powzięcie  uchwały  o  podziale  zysku  lub  o  pokryciu  straty, 

• zmiana  przedmiotu  przedsiębiorstwa  Spółki, 

• zmiana  statutu  Spółki, 

• podwyższenie  lub  obniżenie  kapitału  akcyjnego, 

• połączenie  Spółki  i  przekształcenie  Spółki, 

• rozwiązanie  i  likwidacja  Spółki,  

• emisja  akcji  niemych. 
2. Nabycie i  zbycie  nieruchomości  lub  udział  w  nieruchomości nie wymaga  
uchwały  Walnego  Zgromadzenia. 
3. Oprócz  spraw  wymienionych  w  ust. 1  uchwały  Walnego Zgromadzenia  
wymagają  sprawy  określone  w  Kodeksie  spółek handlowych. 
 

§  25. 
1. Uczestniczący  w  Walnym  Zgromadzeniu  akcjonariusze  mają  liczbę głosów  

równą  liczbie  posiadanych  akcji,  z  uwzględnieniem uprzywilejowanych  akcji. 
2. Akcjonariusze  mogą  uczestniczyć  i  głosować  na  Walnym  Zgromadzeniu  

osobiście  lub  przez  pełnomocników. 
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3. Pełnomocnictwo  do  uczestnictwa  w  Walnym Zgromadzeniu  powinny być  
wystawione  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności, uwiarygodnione  
przez  Dział  Osobowy  Spółki  lub  notariusza i  dołączone  do  protokołu  
Walnego  Zgromadzenia. 

4. Członkowie  Zarządu, Rady Nadzorczej i  pracownicy  Spółki nie  mogą być  
pełnomocnikami  na  Walnym  Zgromadzeniu. 

 
§  26. 

1. Rada  Nadzorcza  jest  organem  nadzorczym  składającym  się z  członków  
powoływanych  przez  Walne  Zgromadzenie  na  3 /trzy/ lata. 

2. Rada  Nadzorcza  składa się  z 3 do 5 /trzech do pięciu/ osób. 
3. Ilość  członków  Rady  Nadzorczej  określa  Walne  Zgromadzenie. 
4. Członkowie  Rady  Nadzorczej  pochodzą  z  wyboru. 
5. Rada  Nadzorcza  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego i  

Wiceprzewodniczącego. 

 
§  27. 

Członkowie  Rady  Nadzorczej  wykonują  swoje  prawa  i  obowiązki jedynie  
osobiście. 
 

§  28. 
Do  kompetencji  Rady  Nadzorczej  należy: 
1. Ocena  sprawozdania  finansowego. 
2. Ocena  sprawozdania  Zarządu  Spółki  oraz  wniosków  Zarządu  co do  podziału  

zysku  lub  pokrycia  strat. 
3. Składanie  Walnemu   Zgromadzeniu  pisemnego  sprawozdania z  wyników  

czynności  o  których  mowa  w  pkt. 1 i 2. 
4. Zawieszanie  z  ważnych  powodów  w  czynnościach  poszczególnych lub  

wszystkich  członków  Zarządu. 
5. Delegowanie  członków  Rady  Nadzorczej  do  czasowego  wykonywania 

czynności  członków  Zarządu  nie  mogących  sprawować swojej funkcji. 
6. Ustalenie  zasad  wynagradzania  Zarządu. 
7. Uchwalenie  swojego  regulaminu,  który  szczegółowo  określi  tryb   jej   

postępowania. 
8. Wnioskowanie  o  udzielenie  absolutorium  poszczególnym  członkom Zarządu. 
9. Inne  sprawy  przewidziane  Kodeksem  spółek  handlowych. 
10.  Wybór firmy do badania sprawozdania finansowego. 
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§  29. 
1. Do  ważności  uchwał  Rady  Nadzorczej  wymagana  jest  obecność większości  

jej  członków. 
2. Uchwały  Rady  Nadzorczej  zapadają  zwykłą  większością  oddanych głosów 

członków  Rady  obecnych  na  posiedzeniu  z  wyjątkiem spraw  określonych  w  
§ 28 pkt. 4, 6, 8  Statutu gdzie uchwały zapadają bezwzględną  większością  
głosów. 

 
§  30. 

1. Zarząd  składa  się  z  czterech  osób  to  jest: 

• Prezesa                 -      Dyrektora  Generalnego, 

• Wiceprezesa         -      Dyrektora  ds. Ekonomiczno Finansowych 

• Wiceprezesa         -      Dyrektora  ds. Technicznych i  Restrukturyzacji 

• Wiceprezesa         -      Dyrektora  ds. Produkcyjnych 

 
§  31. 

Walne  Zgromadzenie  powołuje  prezesa  Zarządu,  a  na  jego  wniosek 
pozostałych  członków  Zarządu. 

                                                     §  32. 
Zarząd  powołuje  się  na  okresy  trzyletnie. 
 

§  33. 
Zarząd  ma  obowiązek  prowadzić  sprawy  Spółki  z  najwyższą  starannością  
wymaganą  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie z  powszechnie  przyjętymi  
zwyczajami,  przestrzegając  postanowień Statutu,  uchwał  Walnego  Zgromadzenia  
oraz  Rady  Nadzorczej. 

§  34. 
Do  zakresu  działalności  Zarządu  należą  wszystkie  sprawy  Spółki nie 
zastrzeżone  do  kompetencji  Walnego  Zgromadzenia  lub  Rady  Nadzorczej  . 

 
§  35. 

1. Do  reprezentowania  Spółki  upoważnieni  są : 
• Indywidualnie  Prezes  Zarządu  Spółki  

• Indywidualnie każdy członek Zarządu spółki o ile czynność prawna nie 
powoduje po stronie Spółki powstania zobowiązania przekraczającego 
kwotę 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy )złotych 

• Dwaj  członkowie  Zarządu, 

• Członek  Zarządu  i  prokurent, 
2. Prokurentów  powołuje  Zarząd  Spółki. 
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§ 36 
Umowę  o  prace  z  członkami  Zarządu  Spółki  zawiera  w  imieniu Spółki  
przedstawiciel  Rady  Nadzorczej  delegowany  spośród  jej członków. W tym  
samym  trybie  dokonuje  się  innych  czynności związanych  ze  stosunkiem  pracy  
członka  Zarządu. 

§  37. 
Szczegółowy  regulamin  Zarządu  ustala  Zarząd  i  zatwierdza  Rada Nadzorcza. 
Regulamin  Rady  Nadzorczej  uchwala  Rada  Nadzorcza. 

       
V.  POSTANOWIENIA    KOŃCOWE 
                                                        
                                                     §  38. 
Rachunkowość  Spółki  oraz  księgi  handlowe  prowadzi  się  zgodnie z  
obowiązującymi przepisami  prawa. 

 
§  39. 

Rokiem  obrachunkowym  jest  rok  kalendarzowy. 

§  40 
1. Sprawozdanie  finansowe  Spółki  winno  być  sporządzone  przez Zarząd  Spółki  

w  ciągu  trzech  miesięcy  po  upływie   roku  obrachunkowego  i  rozpatrzone  
przez  Walne  Zgromadzenie w  terminie  określonym  przepisami  prawa. 

2. Sprawozdanie  roczne  Zarządu  winno  być  wraz  z  pisemną  opinią Rady  
Nadzorczej  udostępnione  akcjonariuszom  w  siedzibie  Spółki najpóźniej  na  14  
/czternaście/ dni  przed  terminem  Walnego Zgromadzenia. 

 
§  41 

1.  Likwidacja  Spółki  jest  prowadzona  pod  firmą  Spółki  z  dodatkiem " w  
likwidacji " 

2.  Likwidatorami  Spółki  są  członkowie  Zarządu  i  osoba  wyznaczona przez  
Radę Nadzorczą. 

3.  Walne  Zgromadzenie  może  powierzyć  likwidację  innym  osobom. 

                                                       §  42 
W  sprawach  nieuregulowanych  Statutem  Spółki  stosuje  się przepisy Kodeksu  
spółek  handlowych. 

                                                       §  43 
Na żądanie akcjonariuszy można wydawać kopie Statutu Spółki. 
 
 
Tekst jednolity po zmianach wynikających z uchwał powziętych na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 11.01.2014r. 
 
 


