
 

 

 

Statut spółki Ronson Development SE 

 

ROZDZIAŁ I 

Artykuł 1 Definicje 

1.1 W niniejszym statucie Spółki następującym terminom przypisuje się znaczenie 

wskazane poniżej: 

a. Akcjonariusz: posiadacz (uprawniony z) Akcji; 

b. Akcje: akcje zwykłe na okaziciela reprezentujące udział w kapitale zakładowym 

Spółki; 

c. Kodeks Spółek Handlowych: ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek 

Handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.); 

d. Rada Nadzorcza: rada nadzorcza Spółki; 

e. Spółka: Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie (Rzeczpospolita Polska); 

f. Walne Zgromadzenie: zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, w 

zależności od okoliczności; 

g. Zarząd: zarząd Spółki; 

ROZDZIAŁ II 

Firma Spółki. Siedziba Spółki. Przedmiot działalności 

Artykuł 2 Firma i siedziba Spółki 

2.1 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Ronson Europe N.V. w spółkę 

europejską pod firmą Ronson Development SE. 

2.2 Spółka działa pod firmą: Ronson Development SE. 

2.3 Siedziba Spółki mieści się w Warszawie (Rzeczpospolita Polska).  

2.4 Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały 

oraz spółki zależne. Spółka może posiadać oddziały oraz przedstawicielstwa poza 

Rzeczpospolitą Polską. 

2.5 Spółka została utworzona na czas nieokreślony. 

Artykuł 3 Przedmiot działalności 

3.1 Przedmiot działalności Spółki stanowi: 

a. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 

41.10.Z),  

b. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 

c. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 

42.21.Z),  

d. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),   



 2 

 

e. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 

62.03.Z),  

f. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

(PKD 47),   

g. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),   

h. leasing finansowy (PKD 64.91.Z),   

i. pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z), 

j. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 

k. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),  

l. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD - 68.10.Z),  

m. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z),   

n. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),  

o. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),  

p. działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),  

q. działalność firm centralnych (Head Offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 

r. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),  

s. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 

71.12.Z),   

t. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),   

u. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),   

v. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),  

w. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),   

x. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),  

y. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 

81.30.Z),   

z. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), 

aa. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 

81.10.Z), 

bb. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 

cc. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), 

dd. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania (PKD 70.22.Z), 
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ee. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),  

ff. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

(PKD 42.22.Z). 

3.2 Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich obszarach, o 

których mowa w pkt 3.1 powyżej. 

ROZDZIAŁ III 

Kapitał i Akcje  

Artykuł 4 Kapitał zakładowy 

4.1 Kapitał zakładowy wynosi trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście 

szesnaście euro i dwadzieścia sześć eurocentów (3.280.216,26 €) i dzieli się na sto 

sześćdziesiąt cztery miliony dziesięć tysięcy osiemset trzynaście (164.010.813) Akcji, 

o wartości nominalnej dwa eurocenty (0,02 €) każda. 

4.2 Wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela. 

4.3 Akcje są niepodzielne. 

4.4 Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty. 

4.5 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne), na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Wysokość przysługującego Akcjonariuszowi wynagrodzenia z tytułu nabycia akcji 

w celu umorzenia zostanie każdorazowo wskazana w uchwale Walnego Zgromadzenia.  

4.6 Spółka może emitować warranty subskrypcyjne oraz obligacje, w tym również obligacje 

zamienne i z prawem pierwszeństwa. 

4.7 Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariuszom przysługuje 

prawo pierwszeństwa (prawo poboru) w odniesieniu do każdej emisji nowych Akcji 

proporcjonalnie do posiadanej liczby Akcji przysługującej im w kapitale Spółki. W 

interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru 

Akcji w całości lub w części na zasadach opisanych w Kodeksie Spółek Handlowych. 

ROZDZIAŁ IV 

Artykuł 5 Organy Spółki 

5.1 Organami Spółki są: 

a. Zarząd, 

b. Rada Nadzorcza, 

c. Walne Zgromadzenie. 

ROZDZIAŁ V 

Zarząd 

Artykuł 6 Kompetencje Zarządu 

6.1 Zarządu prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją przed sądami, organami 

administracyjnymi, jak również wobec osób trzecich. 
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6.2 Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami 

prawa, niniejszym Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia do kompetencji 

innych organów Spółki. 

Artykuł 7 Reprezentacja Spółki 

7.1 Do reprezentowania Spółki, w tym w szczególności do składania oświadczeń w imieniu 

Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z czego zawsze 

jednym ze współdziałających członków Zarządu będzie Prezes Zarządu lub Wiceprezes 

ds. finansowych.  

Artykuł 8 Skład Zarządu 

8.1 Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Walne 

Zgromadzenie jest również uprawnione do powoływania i odwoływania członków 

Zarządu.  

8.2 Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie powołuje jednego z członków Zarządu na 

stanowisko Prezesa Zarządu oraz co najmniej jednego z członków Zarządu na 

stanowisko Wiceprezesa ds. finansowych.  

8.3 Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią kadencję. Kadencja członków 

Zarządu nie jest wspólna. 

8.4 Członek Zarządu w każdym czasie może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. 

Rezygnacja składana jest w formie pisemnej do co najmniej jednego z pozostałych 

członków Zarządu, do wiadomości pozostałych członków Zarządu oraz członków Rady 

Nadzorczej. 

Artykuł 9 Wynagrodzenie  

9.1 Wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia każdego z członków Zarządu ustala lub 

zmienia Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie jest również uprawnione do ustalania 

lub zmiany wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia każdego z członków 

Zarządu. 

9.2 Rada Nadzorcza może opracować lub zmieniać plany motywacyjne dla członków 

Zarządu oparte na Akcjach lub prawach do Akcji. Walne Zgromadzenie jest również 

uprawnione do opracowywania lub zmiany planów motywacyjnych dla członków 

Zarządu opartych na Akcjach lub prawach do Akcji. 

Artykuł 10 Procedura decyzyjna. Podział obowiązków 

10.1 Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz 

organizuje pracę członków Zarządu oraz organizuje posiedzenia Zarządu.  

10.2 Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do oddania jednego głosu na posiedzeniu 

Zarządu. Wszystkie uchwały Zarządu wymagają bezwzględnej większości głosów. W 

przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały dotyczące 

nabywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 

podejmowane są przez Zarząd bezwzględną większością oddanych głosów, włącznie z 

głosem aprobującym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa ds. finansowych, z 

uwzględnieniem postanowień art. 14 oraz art. 20 niniejszego Statutu. 

10.3 Zarząd może uchwalić swój regulamin określający jego organizację, sposób 

wykonywania czynności oraz zasady dotyczące podejmowania decyzji. 

10.4 Zarząd może dokonać podziału obowiązków wśród swoich członków.  
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ROZDZIAŁ VI 

Rada Nadzorcza 

Artykuł 11 Postanowienia ogólne 

11.1 W Spółce działa Rada Nadzorcza. 

11.2 Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie na skutek złożenia rezygnacji lub 

śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać (dokooptować) nowego 

członka Rady Nadzorczej. Najbliższe Walne Zgromadzenie powinno zatwierdzić wybór 

dokooptowanego członka Rady Nadzorczej lub powołać innego członka Rady 

Nadzorczej w miejsce członka dokooptowanego przez Radę Nadzorczą. Wybór przez 

Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce członka 

dokooptowanego lub odmowa zatwierdzenia dokooptowanego członka, powoduje 

wygaśniecie mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, przy czym nie 

wpływa na ważność i skuteczność czynności dokonanych przez tego członka od dnia 

jego dokooptowania do Rady Nadzorczej. 

11.3 Liczba członków Rady Nadzorczej, którzy zostali dokooptowani do jej składu przez 

Radę Nadzorczą i nie zostali jeszcze zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie nie może 

przekroczyć połowy liczby członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

Artykuł 12 Funkcjonowanie Rady Nadzorczej 

12.1 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną 

większością głosów.  

12.2 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięcioletnią kadencję.  Kadencja 

członków Rady Nadzorczej nie jest wspólna. 

12.3 Rada Nadzorcza może utworzyć jeden lub więcej komitetów, w skład których będą 

wchodzić członkowie Rady Nadzorczej. Komitetom powierzone zostaną zadania 

określone przez Radę Nadzorczą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje 

komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. 

12.4 Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, jak również może powołać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada 

Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z takich funkcji Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego. 

Artykuł 13 Obowiązki i uprawnienia 

13.1 Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we 

wszystkich dziedzinach jej działalności. Podczas wykonywania swoich obowiązków 

członkowie Rady Nadzorczej powinni kierować się interesem Spółki i jej 

przedsiębiorstwa. 

13.2 Ponadto do obowiązków Rady Nadzorczej należy między innymi: 

a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za dany rok obrotowy co do ich zgodności z księgami 

i  dokumentami oraz stanem faktycznym; 

b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; 
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c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania 

z wyników ocen, o których mowa w pkt. a i b powyżej; 

d. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego; 

e. inne czynności przewidziane w Statucie oraz w Kodeksie Spółek Handlowych. 

13.3 Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający jej organizację, sposób 

wykonywania czynności oraz zasady dotyczące podejmowania decyzji. W regulaminie, 

Rada Nadzorcza może dokonać podziału poszczególnych obowiązków pomiędzy 

swoimi członkami. 

13.4 Podjęcie następujących czynności przez Zarząd, wymaga uzyskania zgody Rady 

Nadzorczej: 

a. nabycie i zbycie przez Spółkę lub jej podmiot zależny aktywa lub aktywów o 

wartości lub łącznej wartości przekraczającej 45.000.000 (czterdzieści pięć 

milionów) złotych. 

Artykuł 14 Procedura decyzyjna 

14.1 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej 

na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie 

powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. 

14.2 Każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością 

oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. 

14.3 W przypadku gdy głosy rozłożą się równomiernie, rozstrzyga głos Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej.  

14.4 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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. 

14.5 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w 

najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.  

14.6 Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. W 

posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny członek 

Zarządu. 

ROZDZIAŁ VII 

Walne Zgromadzenie  

Artykuł 15 Postanowienia ogólne 

15.1 Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej 

siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem 

obrotu. Walne Zgromadzenie może także odbyć się w innym miejscu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w takim jednak przypadku podjęcie ważnych uchwał jest 

możliwe, o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały wyemitowany 
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kapitał Spółki. 

15.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb 

prowadzenia obrad. 

Artykuł 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

16.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia 

roku obrotowego Spółki. 

16.2 Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być co najmniej 

następujące kwestie: 

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. 

Artykuł 17 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

17.1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w 

Kodeksie Spółek Handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania 

Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. 

17.2 Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów 

zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd 

zobowiązany jest niezwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem 

powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 

Artykuł 18 Zwołanie Walnych Zgromadzenia. Porządek obrad 

18.1 Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza na zasadach określonych w 

niniejszym Statucie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.  

18.2 Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna 

za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od 

dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 

18.3 Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub włączenia jednego 

lub kilku dodatkowych punktów do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

18.4 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, 

a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o 

charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w 

porządku obrad. 

18.5 Każda Akcja uprawnia do oddania jednego głosu. 

18.6 Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu. 

Artykuł 19 Obowiązki i uprawnienia Walnego Zgromadzenia 

19.1 Poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa i niniejszym Statucie, 
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uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 

a. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 

przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

b. zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej 

części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

c. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów 

subskrypcyjnych; 

d. nabycie akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia 

pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią 

powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz upoważnienie do ich nabywania 

na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 

Upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji 

do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz 

maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie 

następuje odpłatnie. 

19.2 Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

Artykuł 20 Podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu 

20.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością ważnie oddanych głosów, bez 

konieczności zgromadzenia kworum, chyba że statut Spółki lub przepisy prawa 

wskazują inaczej. 

20.2 Do oddanych głosów nie zalicza się głosów przypisanych akcjom, których posiadacze 

nie wzięli udziału w głosowaniu, wstrzymali się od oddania głosu lub zwrócili pustą lub 

uszkodzoną kartę do głosowania.  

ROZDZIAŁ VIII 

Sprawozdania Finansowe. Zyski 

Artykuł 21 Rok obrotowy. Sporządzanie Rocznego Sprawozdania Finansowego 

21.1 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

21.2 Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

21.3 Roczne sprawozdanie finansowe wymaga podpisu wszystkich członków Zarządu 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Artykuł 22 Zyski 

22.1 Na wniosek Zarządu, który wymaga oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, Walne 

Zgromadzenie zdecyduje co najmniej o sposobie i terminie wypłaty dywidendy. 

22.2 Zarządowi przysługuje prawo, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą, 

do podjęcia decyzji w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na 

wypłatę.  
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ROZDZIAŁ IX 

Zmiany statutu, połączenie, podział i rozwiązanie spółki. Likwidacja 

Artykuł 23 Zmiany statutu, połączenie, podział i rozwiązanie Spółki 

23.1 Zmiana statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. 

23.2 Uchwała w przedmiocie dokonania zmian w statucie Spółki lub rozwiązania Spółki 

może zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie wyłącznie większością trzech 

czwartych oddanych głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują w tym 

zakresie bardziej rygorystyczne wymagania. 

23.3 Wniosek Zarządu dotyczący połączenia lub podziału Spółki podlega zatwierdzeniu 

przez Radę Nadzorczą. 

Artykuł 24 Likwidacja 

24.1 Jeżeli Spółka zostanie postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały Walnego 

Zgromadzenia, likwidatorami staną się członkowie Zarządu likwidowanej Spółki, 

chyba że Walne Zgromadzenie wyznaczy inną osobę do sprawowania tej funkcji.  

24.2 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki większością trzech 

czwartych głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują w tym zakresie 

bardziej rygorystyczne wymagania.  

24.3 W okresie likwidacji Spółki nie można, nawet częściowo, wypłacać Akcjonariuszom 

zysków ani dokonywać podziału majątku Spółki przed spłaceniem wszystkich 

zobowiązań. 

24.4 Majątek likwidowanej Spółki pozostały po zaspokojeniu wierzycieli będzie wypłacony 

Akcjonariuszom proporcjonalnie do dokonanych przez nich wpłat na kapitał 

zakładowy. 

24.5 Po rozwiązaniu Spółki, jej księgi, akta i inne nośniki danych będą przechowywane przez 

osobę wyznaczoną przez likwidatorów zgodnie z przepisami obowiązującego w tym 

zakresie prawa. 

 


