
 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

TEKST JEDNOLITY STATUTU 
SPARK VC ASI S.A. 

 
 

§ 1. 
 

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą 
Spark VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu Spark VC ASI S.A. 
 

§ 2. 
 

Jedynym założycielem Spółki jest Spółka pod firmą PAYFREEZER Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie. 

 

 
Siedzibą Spółki jest Kraków. 

§ 3. 

 

§ 4. 
 

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z 
zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie akcji 
Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 5. 

 
1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa 

i wszelkie inne jednostki organizacyjne. 
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem 

dopuszczalnych      powiązaniach       organizacyjno-prawnych       z      innymi      podmiotami. 
W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub 
nowozakładanych spółek handlowych. 

 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

§ 6. 
 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym 
wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich 
lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. 
Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 
1)(PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; 
2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami. 

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają 
zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po 
uzyskaniu stosownego zezwolenia. 

3. Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką 
Inwestycyjną: 
I. Cel inwestycyjny ASI: 
I.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości 

lokat. 
I.2. ASI    będzie    dążyła    do    osiągnięcia    celu    inwestycyjnego    poprzez    nabywanie 

i obejmowanie akcji, udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do 



spółek osobowych w charakterze wspólnika. Będą to spółki na wczesnym oraz 
zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, 
inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, 
technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę 
komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie 
rozwoju, ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej 
działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może 
ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu. 

I.3. Inwestycje w akcje, udziały oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze 
wspólnika mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu 
wartości udziałów i akcji, praw w spółkach osobowych, zysku ze sprzedaży udziałów, 
akcji, praw w spółkach osobowych lub innych pożytków. 

I.4. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących 

przedmiotem lokat ASI: 
II.1. Akcje spółek akcyjnych. 
II.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 
II.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika. 
II.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie 

zostały jeszcze zaalokowane). 
III. Kryteria doboru lokat: 
III.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, 

przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. 
III.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru 

spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na wczesnym 
etapie rozwoju będą: 
III.2.1. Kadra spółki - inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju 

są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i 
komplementarne cechy, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu. 

III.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez 
wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa 
atrakcyjność dla ASI. 

III.2.3. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę 
klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz 
przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego 
zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu. 

III.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. 
III.2.5. Finanse      –      podczas      prognozowania      przychodów,      kosztów      jak 

i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim 
racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania - wystarczy 
do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia 
progu rentowności. 

III.2.6. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas 
sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki 
wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu 
już na etapie wstępnej selekcji. 

III.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru 
spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na 
zaawansowanym etapie rozwoju będą: 
III.3.1. Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, 

ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, 
w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji. 

III.3.2. Wartość spółki - wartość rynkowa posiadanych przez spółkę aktywów, 



otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki. 
III.3.3. Potencjał rozwoju - ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał 

rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub 
organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość 
danego podmiotu. 

III.3.4. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez 
wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa 
atrakcyjność dla ASI. 

III.3.5. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę 
klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz 
przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego 
zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu. 

III.3.6. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. 
III.3.7. Finanse      –      podczas      prognozowania      przychodów,      kosztów      jak 

i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim 
racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do 
osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu 
rentowności. 

III.3.8. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas 
sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki 
wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu 
już na etapie wstępnej selekcji. 

III.4. Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne ASI będzie kierowała się przede 
wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje oraz 
przystępowania do spółek osobowych w charakterze wspólnika poziomu płynności 
finansowej, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie 
pod uwagę: 
III.4.1. Bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji; 
III.4.2. Oprocentowanie lokat; 
III.4.3. Okres trwania lokaty; 
III.4.4. Wiarygodność banku; 
III.4.5. Rodzaj lokaty – tradycyjna, progresywna; 
III.4.6. Wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy lokaty; 
III.4.7. Konieczność skorzystania z innych produktów banku – np. z konta 

oszczędnościowego lub ROR-u. 
IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne: 
IV.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są 

udziały i akcje   spółek kapitałowych   oraz   przystępowanie   do   spółek   osobowych 
w charakterze wspólnika. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają zostać 
zainwestowane w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz spółki osobowe do których 
przystąpi ASI w charakterze wspólnika. Do momentu dokonania inwestycji w udziały 
i akcje lub spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika, ASI może 
ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych. 

IV.2. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 20 tys. zł. 
IV.3. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 10 mln zł. 
V. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI: 

V.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, 
inwestować w instrumenty pochodne   lub   prawa   majątkowe,   o   których   mowa w 
art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z 
późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w 
art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, 



o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy. 
4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną: 

I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować: 
I.1. Akcje spółek akcyjnych. 
I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 
I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika. 
I.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie 

zostały jeszcze zaalokowane). 
II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne 

klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej: 
II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium: 

II.1.1. Rzeczpospolitej Polskiej, 
II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej, 
II.1.3. Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce 
Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się 
tematycznie w obszar następujących branż: 
II.2.1. Biotechnologiczna, 
II.2.2. Medyczna, 
II.2.3. Informatyczna, 
II.2.4. Transportowa, 
II.2.5. Edukacyjna, 
II.2.6. Przemysłowa, 
II.2.7. Handlowa, 
II.2.8. Doradcza, 
II.2.9. Budowlana, 
II.2.10. Finansowa. 

III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej: 
III.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, 

inwestować   w   instrumenty   pochodne   lub   prawa   majątkowe,   o   których   mowa 
w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 
z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa 
w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, 
o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy. 

5. Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Zarząd i 
przyjęte uchwałami Zarządu. 

 

§ 7. 
 

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych 
w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie 
zgadzają się na zmianę. 

 
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 8. 
 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.200.000,00 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy 
złotych) i dzieli się na 102.000.000 (sto dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, w tym: 
a) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 
b) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 
c) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3, 



d) 88.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
e) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
f) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

1a. Wszystkie akcje serii A1 powstały w wyniku scalenia wcześniej istniejących akcji serii A, B, C 
i D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Scalenia dokonano bez zmiany wysokości kapitału 
zakładowego. 

2. Wszystkie akcje serii A zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 
3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod firmą PAYFREEZER Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie - w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 
roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, 
poz. 654, ze zm.) - oznaczonej jako zbiór składników składający się na Reklamofon.pl, (zwanej 
dalej „Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa”), którą stanowi zorganizowany zespół 
składników niematerialnych i materialnych w tym jego zobowiązania, przeznaczonych do 
prowadzenia samodzielnej wydzielonej działalności gospodarczej. 

4. Przed wpisaniem Spółki do rejestru dokonana zostanie wpłata na akcje serii A w wysokości 
dwudziestu pięciu procent (25%) wartości nominalnej obejmowanych akcji serii A. Pozostałe 
siedemdziesiąt pięć procent (75%) wartości nominalnej obejmowanych akcji serii A zostanie 
pokryte wkładem pieniężnym w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa 
tysiące jedenastego roku (31.12.2011 r.). Wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii B zostanie 
wniesiony w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. 

 
§ 9. 

 
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie 

większą niż 7.650.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
poprzez emisję nie więcej niż 76.500.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset 
tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (”Kapitał 
Docelowy”). 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania 
akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanych na 
podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub 
niepieniężne. 

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej 
ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. 

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji 
emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego 
podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. 
Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w 
ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady 
Nadzorczej. 

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na 
okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału 
Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). 

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz 
zawierania w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji, 



(b) podejmowania    czynności    mających    na    celu    wprowadzenie    akcji     do    obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku 
NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 
zabezpieczających powodzenie emisji akcji. 

 
§ 10. 

 
Każda akcja Spółki może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia jej przez 
Spółkę. 

 
IV. ORGANY SPÓŁKI 

 
Organami Spółki są: 
1/ Zarząd, 
2/ Rada Nadzorcza, 
3/ Walne Zgromadzenie. 

 
A. ZARZĄD SPÓŁKI 

§ 11 

 
 
 
 
 

§ 12. 
 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji 

pozostałych organów Spółki. 
 

§ 13. 
 

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków. 
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

 
§ 14. 

 
1. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa, może również 

powierzyć pozostałym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa. 
2. Rada Nadzorcza może odwołać lub zmienić wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 

1. 
§ 15. 

 
1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem 
sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu 
sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności 
Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. 

 

§ 16. 
 

1. Organizację   i   sposób   działania   Zarządu   określa   regulamin   uchwalany   przez   Zarząd 
i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 

2. Regulamin określa co najmniej: 



1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, 
2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. 

 
§ 17. 

 
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony 
jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni 
są: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek 
Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

 
§ 18. 

 
Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę 
reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a 
w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. 
Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda 
Rady Nadzorczej. 

 
B. RADA NADZORCZA 

 

§ 19. 
 

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

 

§ 20. 
 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu 
spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: 
1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, 
o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 
2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 
3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, 
o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., 
4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, 
5/ (uchylony) 

 

§ 21. 
 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. 
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku śmierci 

lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali 
członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego 
Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne 
Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 
4. Akcjonariusz posiadający ponad 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji ma prawo powołania trzech 

członków Rady Nadzorczej. 
 

§ 22 
 

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego   składu   Przewodniczącego   i może   wybrać 
ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. 



§ 23. 
 

1. Rada Nadzorcza odbywa  posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy 
w roku obrotowym. 

2. (uchylony) 
 

§ 24. 
 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy 
albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady 
Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, 
na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku 
niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje którykolwiek z 
nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I 
kadencji zwołuje Zarząd. 

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być 
przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego 
członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed 
dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad 
posiedzenia. 

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady 
Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad 
w całości lub w części. 

 

§ 25. 
 

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 
nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. 

 

§ 26. 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. 
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na 

wniosek któregokolwiek z członków   Rady   Nadzorczej   uchwalono   głosowanie   tajne. W 
sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości 
głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 

 

§ 27. 
 

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok 
obrotowy.    Sprawozdanie     zawiera     co     najmniej     zwięzłą     ocenę     sytuacji     Spółki, z 
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami 
istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. 



2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przy-padającym 
bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. 

 
§ 28. 

 
Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia 
określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 29. 
 

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez 
Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, 
ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa 
w §26 ust 4. 

 
C. WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 30. 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone 
w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach 
niniejszego statutu. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielczego prawa 
albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub spółdzielczym prawie, a 
także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 31. 

 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady 

Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. 
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych 

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
3. Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki, 

we Wrocławiu lub w Warszawie. 
§ 32. 

 
1. (uchylony) 
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

 
§ 33. 

 

(uchylony) 
§ 34. 

 

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na 
usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w 
porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. 

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga 
bezwzględnej większości głosów. 

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym 
Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w 
porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. 



§ 35. 
 

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób 
prowadzenia obrad. 

 
V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

 
§ 36. 

 
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 

31 grudnia 2010 roku. 
2. Dniem obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego 

Spółki jest ostatni dzień roku obrotowego Spółki, tj. 31 grudnia danego roku. 
 
 

§ 37. 
 

1. Kapitały własne Spółki stanowią: 
1/ kapitał zakładowy, 
2/ kapitał zapasowy, 
3/ kapitały rezerwowe, 
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno 

na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. 
 

§ 38. 
 

(uchylony) 
 

§ 39. 
 

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony 
do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

 
§ 40. 

 
Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w 
zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - 
do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. 

 

VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI 
(uchylony) 

 
(uchylony) 

 
 

(uchylony) 

§ 40a 

 
 

§ 40b 

 

§ 40c 

(uchylony) 



 
(uchylony) 

 
 

(uchylony) 

 
 

(uchylony) 

§ 40d 

 
 

§ 40e 

 
 

§ 40f 

 

 
(uchylony) 

 
VB. STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI 
(uchylony) 

§ 40g 

 

 
(uchylony) 

 
 

(uchylony) 

§ 40h 

 
 

§ 40i 

 

§ 40j 

(uchylony) 
 

 
(uchylony) 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 40k 

 
 
 

§ 41. 
 

W sprawach Spółki   nieuregulowanych   w   tekście   niniejszego   statutu   mają   zastosowanie 

w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych. 


