
Uchwała nr 1/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 
w Gdańsku 

z dnia 28 marca 2008r.  
w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 

§1 
Działaj ąc zgodnie z art. 420 §2 k.s.h. Walne Zgromadzenie 
spółki Mercor SA wybiera niniejszym Pana Adama Gosz a na 
Przewodnicz ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy.------------------------------------- ----------- 
 

§2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia.--------------------- 
 
 

 
 

Uchwała nr 2/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 
w Gdańsku 

z dnia 28 marca 2008r.  
w sprawie odst ąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
§1 

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym odst ępuje 
od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------- -----------  
 

§2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. -------------------- 
Uchwała została podj ęta w głosowaniu jawnym. ----------------- 
 

 
 

 



Uchwała nr 3/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 
w Gdańsku 

z dnia 28 marca 2008r.  
w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 
Działaj ąc na podstawie §8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
Spółki Mercor SA, Walne Zgromadzenie uchwala co nas t ępuje:---- 
 

§1 
Walne Zgromadzenie przyjmuje porz ądek obrad zawarty w 
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma dzenia 
Akcjonariuszy w Monitorze S ądowym i Gospodarczym nr 43  z dnia 
29 lutego 2008 r. ze zmian ą uchwalon ą w punkcie 4-tym.--------  
 

§2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia.” ------------------- 
 
  
 
 

Uchwała nr 4/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 
w Gdańsku 

z dnia 28 marca 2008r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki 

w drodze wprowadzenia do Statutu Spółki upowa Ŝnienia dla 
Zarz ądu Spółki do podwy Ŝszenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego wraz z prawem Zarz ądu, za zgod ą 
Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy w cał ości lub w 

cz ęści prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału  
docelowego. 

 

§1 
Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia zmie ni ć Statut 
Spółki w nast ępuj ący sposób: --------------------------------- 
 
zmieni ć tre ść § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust 1a 
o tre ści nast ępuj ącej: --------------------------------------- 

(i)  Zarz ąd jest upowa Ŝniony do podwy Ŝszenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwot ę nie wi ększ ą ni Ŝ 
394 978,25 (słownie: trzysta dziewi ęćdziesi ąt 
cztery tysi ące dziewi ęćset siedemdziesi ąt osiem 
25/100) złotych poprzez emisj ę nowych akcji 
zwykłych na okaziciela o ł ącznej warto ści 
nominalnej nie wi ększej ni Ŝ 394 978,25 (słownie: 
trzysta dziewi ęćdziesi ąt cztery tysi ące 
dziewi ęćset siedemdziesi ąt osiem 25/100) złotych w 



drodze jednego lub kilku podwy Ŝsze ń kapitału 
zakładowego w granicach okre ślonych powy Ŝej 
(kapitał docelowy). ------------------------------ 

(ii)  UpowaŜnienie Zarz ądu do podwy Ŝszania kapitału 
zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w 
ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 
jednego roku od dnia wpisania do rejestru 
przedsi ębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwał ą 
Walnego Zgromadzenia nr 4/2008 z dnia 28 marca 
2008 roku. --------------------------------------- 

(iii)  Warunkiem dokonania przez Zarz ąd podwy Ŝszenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. - 

(iv)  Za zgod ą Rady Nadzorczej Zarz ąd moŜe pozbawi ć 
akcjonariuszy w cało ści lub w cz ęści prawa poboru 
akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.--- 

(v)  Zarz ąd decyduje o wszystkich sprawach zwi ązanych z 
podwyŜszeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, z zastrze Ŝeniem odmiennych 
postanowie ń niniejszego paragrafu oraz przepisów 
Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególno ści z 
zastrze Ŝeniem i Ŝ:--------------------------------- 

(a) akcje emitowane w wyniku podwy Ŝszenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego mog ą by ć 
oferowane wył ącznie osobom zbywaj ącym na rzecz Spółki 
akcje lub udziały w innej spółce prawa handlowego 
prowadz ącej działalno ść w zakresie produkcji i 
sprzeda Ŝy  materiałów budowlanych; ------------------ 

(b) akcje emitowane w wyniku podwy Ŝszenia kapitału 
zakładowego w graniach kapitału docelowego mog ą by ć 
oferowane wył ącznie w zamian za wkład niepieni ęŜny w 
postaci akcji lub udziałów spółki lub spółek, o 
których mowa w pkt (a) powy Ŝej; --------------------- 

(c) cena emisyjna akcji emitowanych w wyniku podwy Ŝszenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału doceloweg o 
wynosi ć b ędzie 41 (słownie: czterdzie ści jeden) 
złotych.” ----------------------------------------- -- 

§2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia.-------------------- 
 
 



Uchwała nr 5/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 
w Gdańsku 

z dnia 28 marca 2008r.  
w sprawie przyj ęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

 
„Działaj ąc na podstawie art. 430§1 k.s.h., Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzi ęło nast ępuj ącą 
uchwał ę:-------------------------------------------------- ---- 
 

§1 
Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA uchwala niniejs zym tekst 
jednolity Statutu Spółki w brzmieniu nast ępuj ącym:------------ 
 

 
Tekst jednolity statutu spółki Mercor S.A. 

 

I. Postanowienia wst ępne 

§ 1. 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy p rawnej 
Przedsi ębiorstwa Usługowo – Handlowego „MERCOR” Spółka z 
ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzib ą w Gda ńsku w „MERCOR” 
Spółk ę Akcyjn ą. ---------------------------------------------- 

2. Zało Ŝycielami Spółki s ą Wspólnicy Przedsi ębiorstwa Usługowo 
– Handlowego „MERCOR” Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą 
z siedzib ą w Gda ńsku: Marian Popinigis i Krzysztof Krempe ć.---  

I. Firma i Siedziba. Czas Trwania 

§ 2. 

1. Firma Spółki brzmi: „MERCOR” Spółka Akcyjna.  ----- -------  

2. Siedzib ą Spółki jest Gda ńsk.  ----------------------------  

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  i poza 
jej granicami.  - ---------------------------------- --  

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  --------- -------  



I. Przedmiot działalno ści Spółki 

§ 3. 

Przedmiotem działalno ści Spółki z uwzgl ędnieniem Polskiej 
Klasyfikacji Działalno ści jest:  -----------------------------  
-  PKD 20.1 - Produkcja wyrobów tartacznych, impregnac ja 

drewna,-------------------------------------------- - 
-  PKD 20.3 - Produkcja wyrobów stolarskich i ciesiels kich dla 

budownictwa, -------------------------------------- - 
-  PKD 20.5 - Produkcja wyrobów z drewna pozostałych; 

produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów u Ŝywanych do 
wyplatania, --------------------------------------- ---------- 

-  PKD 21.2 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury, - --------  
-  PKD 22.1 - Działalno ść wydawnicza, ------------------------  
-  PKD 24.3 - Produkcja farb i lakierów, ------------- --------  
-  PKD 24.6 - Produkcja wyrobów chemicznych pozostałyc h, -----  
-  PKD 25.2-  Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, --------  
-  PKD 26.6 - Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsow ych, ---  
-  PKD 28.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukc yjnych,   
-  PKD 28.5 - Obróbka metali i nakładanie powłok na me tale; 

obróbka mechaniczna elementów metalowych, --------- ----------  
-  PKD 28.7 - Produkcja pozostałych metalowych wyrobów , ------  
-  PKD 29.2 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego 

przeznaczenia, ------------------------------------ - 
-  PKD 29.5 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego  

przeznaczenia, ------------------------------------ - 
-  PKD 31.2 - Produkcja aparatury rozdzielczej i stero wniczej 

energii elektrycznej, ----------------------------- - 
-  PKD 31.6 - Produkcja pozostałego sprz ętu elektrycznego, 

gdzie indziej nie sklasyfikowana, ----------------- ----------  
-  PKD 33.1 - Produkcja sprz ętu medycznego i chirurgicznego 

oraz przyrz ądów ortopedycznych, -----------------------------  
-  PKD 36.6 - Pozostała działalno ść produkcyjna, gdzie indziej 

nie sklasyfikowana, ------------------------------- ---------- 
-  PKD 45.2 - Wznoszenie kompletnych obiektów budowlan ych lub 

ich cz ęści; in Ŝynieria l ądowa i wodna, ----------------------  
-  PKD 45.3 - Wykonywanie instalacji budowlanych, ---- --------  
-  PKD 45.4 - Wykonywanie robót budowlanych wyko ńczeniowych, -  
-  PKD 45.5 - Wynajem sprz ętu budowlanego i burz ącego z 

obsług ą operatorsk ą, ---------------------------------------- 
-  PKD 51.4 - Sprzeda Ŝ hurtowa artykułów u Ŝytku domowego i 

osobistego, --------------------------------------- ---------- 
-  PKD 51.5 - Sprzeda Ŝ hurtowa półproduktów i odpadów 

pochodzenia nierolniczego oraz złomu, ------------- ----------  
-  PKD 51.8 - Sprzeda Ŝ hurtowa maszyn, sprz ętu i dodatkowego 

wyposa Ŝenia, --------------------------------------------- --- 
-  PKD 51.9 - Pozostała sprzeda Ŝ hurtowa, --------------------  
-  PKD 52.6 - Handel detaliczny poza sieci ą sklepow ą, --------  
-  PKD 63.1 - Przeładunek, magazynowanie, i przechowyw anie 

towarów,------------------------------------------- ---------- 



-  PKD 63.3 - Działalno ść zwi ązana z turystyk ą, --------------  
-  PKD 65.2 – Pozostałe po średnictwo finansowe, --------------  
-  PKD 70.1 - Obsługa nieruchomo ści na własny rachunek, ------  
-  PKD 71.3 -  Wynajem maszyn i urz ądze ń, --------------------  
-  PKD 73.1 - Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk 

przyrodniczych i technicznych, -------------------- ----------  
-  PKD 74.15 -   Działalno ść holdingów, ----------------------  
-  PKD 74.2 - Działalno ść w zakresie architektury, in Ŝynierii,   
-  PKD 74.3 - Badania i analizy techniczne, ---------- --------  
-  PKD 74.4 - Reklama,-------------------------------- --------  
-  PKD 74.7 - Sprz ątanie i czyszczenie obiektów, -------------  
-  PKD 74.8 - Pozostała działalno ść komercyjna, --------------  
-  PKD 93.0 - Pozostała działalno ść usługowa. ----------------  
 

§ 4. 

Spółka mo Ŝe tworzy ć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za 
granic ą, a tak Ŝe uczestniczy ć w innych spółkach i jednostkach 
gospodarczych w kraju i za granic ą.  ---------------------- 

II. Kapitał zakładowy Spółki 

§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.558.758 (trzy mil iony 
pi ęćset pi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy siedemset pi ęćdziesi ąt 
osiem) złotych i dzieli si ę na 14.235.032 (czterna ście 
milionów dwie ście trzydzie ści pi ęć tysi ęcy trzydzie ści 
dwa) akcji o warto ści nominalnej 25 (słownie: dwadzie ścia 
pi ęć) groszy ka Ŝda akcja. W Spółce wydano:---------------  

1)  12.454.544 (dwana ście milionów czterysta pi ęćdziesi ąt 

cztery tysi ące pi ęćset czterdzie ści cztery) akcje zwykłe 

na okaziciela serii AA o numerach od AA1 do AA 

12.454.544,---------------------------------------- ------  

2)  1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesi ąt tysi ęcy 

czterysta osiemdziesi ąt osiem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.780. 488. 

1a.  (i) Zarz ąd jest upowa Ŝniony do podwy Ŝszenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwot ę nie wi ększ ą ni Ŝ 394 978,25 
(słownie: trzysta dziewi ęćdziesi ąt cztery tysi ące 
dziewi ęćset siedemdziesi ąt osiem 25/100) złotych 
poprzez emisj ę nowych akcji zwykłych na okaziciela o 
ł ącznej warto ści nominalnej nie wi ększej ni Ŝ 
394 978,25 (słownie: trzysta dziewi ęćdziesi ąt cztery 
tysi ące dziewi ęćset siedemdziesi ąt osiem 25/100) 
złotych w drodze jednego lub kilku podwy Ŝsze ń 



kapitału zakładowego w granicach okre ślonych powy Ŝej 
(kapitał docelowy).  ------------------------------ -- 

(ii) Upowa Ŝnienie Zarz ądu do podwy Ŝszania kapitału 
zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramac h 
kapitału docelowego wygasa z upływem jednego roku o d 
dnia wpisania do rejestru przedsi ębiorców zmiany 
Statutu dokonanej uchwał ą Walnego Zgromadzenia nr 
1/2008  z dnia 28 marca 2008 roku. ---------------- --  

(iii) Warunkiem dokonania przez Zarz ąd podwy Ŝszenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału doceloweg o 
jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.  ------------ --  

(iv) Za zgod ą Rady Nadzorczej Zarz ąd moŜe pozbawi ć 
akcjonariuszy w cało ści lub w cz ęści prawa poboru 
akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. --- --  

(v) Zarz ąd decyduje o wszystkich sprawach zwi ązanych z 
podwyŜszeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, z zastrze Ŝeniem odmiennych postanowie ń 
niniejszego paragrafu oraz przepisów Kodeksu Spółek  
Handlowych, a w szczególno ści z zastrze Ŝeniem i Ŝ: ---  

(a) akcje emitowane w wyniku podwy Ŝszenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego mog ą by ć 
oferowane wył ącznie osobom zbywaj ącym na rzecz Spółki 
akcje lub udziały w innej spółce prawa handlowego 
prowadz ącej działalno ść w zakresie produkcji i 
sprzeda Ŝy  materiałów budowlanych; ------------------ 

(b) akcje emitowane w wyniku podwy Ŝszenia kapitału 
zakładowego w graniach kapitału docelowego mog ą by ć 
oferowane wył ącznie w zamian za wkład niepieni ęŜny w 
postaci akcji lub udziałów spółki lub spółek, o 
których mowa w pkt (a) powy Ŝej; --------------------- 

(c) cena emisyjna akcji emitowanych w wyniku podwy Ŝszenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału doceloweg o 
wynosi ć b ędzie 41 (słownie: czterdzie ści jeden) 
złotych.  ----------------------------------------- - 

 
2. Kapitał zakładowy mo Ŝe by ć podwy Ŝszony w drodze emisji 

nowych akcji albo w drodze podwy Ŝszenia warto ści 
nominalnej wszystkich wyemitowanych ju Ŝ akcji. Akcje 
nowych emisji mog ą by ć akcjami imiennymi lub na 
okaziciela. --------------------------------------- ------ 

3. Kapitał zakładowy mo Ŝe by ć albo opłacony pieni ądzem albo 
pokryty wkładami niepieni ęŜnymi (aportami) albo w jeden i 
drugi sposób ł ącznie. ----------------------------------- 

4. Akcje Spółki mog ą by ć umarzane w drodze nabycia akcji 
własnych przez Spółk ę (umorzenie dobrowolne) na warunkach 
okre ślonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych 
(k.s.h.) oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. ----- ------ 



5. Spółka mo Ŝe emitowa ć obligacje zamienne na akcje oraz 
obligacje z prawem pierwsze ństwa obj ęcia akcji. Spółka 
moŜe emitowa ć warranty subskrypcyjne. ------------------- 

6. Akcje na okaziciela nie podlegaj ą konwersji na akcje 
imienne.------------------------------------------- ------ 

  

III. Organy Spółki 

§ 6. 

Organami Spółki s ą:   --------------------------------------  
-  Walne Zgromadzenie,-------------------------------- -------  

-  Rada Nadzorcza,------------------------------------ -------  

-  Zarz ąd.------------------------------------------------- --  

§ 7. 

1. Walne Zgromadzenie odbywa si ę w Gda ńsku albo w Warszawie.  

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale Ŝy, poza sprawami 
okre ślonymi w przepisach prawa oraz w innych 
postanowieniach Statutu: -------------------------- ------  

a) z zastrze Ŝeniem §10 ust 2, ust. 3 i ust. 4 powoływanie 
i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ----------- --  

b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-- ---  

c) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady 
Nadzorczej,---------------------------------------- -- 

d) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do 
reprezentowania Spółki  
w umowach i sporach pomi ędzy Spółk ą a członkami 
Zarz ądu. -------------------------------------------- 

e) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.------------- ---  

 
3. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nab ycie 

lub zbycie przez Spółk ę nieruchomo ści, u Ŝytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomo ści lub w u Ŝytkowaniu 
wieczystym.---------------------------------------- ------  



§ 8. 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz ąd. -----------------------  

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walneg o 
Zgromadzenia, je Ŝeli  Zarz ąd nie zwoła go w terminie, o 
którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak równie Ŝ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je Ŝeli jego zwołanie 
uzna za zasadne, a Zarz ąd nie zwoła Walnego Zgromadzenia 
w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowie dniego 
Ŝądania przez Rad ę Nadzorcz ą. ---------------------------  

3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
przysługuje równie Ŝ akcjonariuszom reprezentuj ącym, co 
najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Prawo 
okre ślone w niniejszym ust ępie nie narusza uprawnie ń 
akcjonariuszy, okre ślonych w art. 400 k.s.h. ------------  

4. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodnicz ący Rady 
Nadzorczej, a w razie jego nieobecno ści 
Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej, b ądź - w razie 
nieobecno ści zarówno Przewodnicz ącego, jak i 
Wiceprzewodnicz ącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarz ądu 
albo osoba wyznaczona przez Zarz ąd. ---------------------  

§ 9. 

1. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia 
niniejszego Statutu nie przewiduj ą surowszych warunków, 
uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj ą zwykł ą wi ększo ści ą 
głosów (głosów „za” wi ęcej ni Ŝ głosów „przeciw” za ś 
głosów „wstrzymuj ących si ę” nie bierze si ę pod uwag ę przy 
obliczaniu wyników głosowania). Uchwała Walnego 
Zgromadzenia w sprawie: uchwalenia regulaminu Rady 
Nadzorczej, odwołania członka Zarz ądu b ądź zawieszenia go 
w czynno ściach podejmowana na mocy art. 368 § 4 zdanie 2 
k.s.h. wymaga bezwzgl ędnej wi ększo ści głosów.------------  

2. Uchwały w sprawie zdj ęcia okre ślonych spraw z porz ądku 
obrad b ądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia 
okre ślonych spraw umieszczonych w porz ądku obrad, 
wymagaj ą szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich 
obecnych akcjonariuszy, na których wniosek okre ślona 
sprawa umieszczona została w porz ądku obrad. Uchwały w 
sprawach, o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadaj ą 
wi ększo ści ą 3/4 głosów.----------------------------------  

3. Zakazane jest przyznanie prawa głosu z akcji zastaw nikowi 
albo u Ŝytkownikowi akcji.--------------------------------  



§ 10. 

1. Rada Nadzorcza składa si ę od pi ęciu do siedmiu członków 
powoływanych i odwoływanych w trybie okre ślonym w 
niniejszym statucie na Wspóln ą Kadencj ę, która wynosi 5 
lat. Pierwsza Wspólna Kadencja rozpoczyna si ę w dniu 
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.----------- ------  

2. Z zastrze Ŝeniem ust. 5, tak długo jak Pan Marian Popinigis 
będzie posiadał co najmniej 10 % akcji Spółki, Pan Ma rian 
Popinigis jest uprawniony do bezpo średniego powoływania i 
odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.------- ------  

3. Z zastrze Ŝeniem ust. 5, tak długo jak Pan Krzysztof 
Krempeć b ędzie posiadał co najmniej 10 % akcji Spółki, 
Pan Krzysztof Krempe ć jest uprawniony do bezpo średniego 
powoływania i odwoływania jednego członka Rady 
Nadzorczej.---------------------------------------- ------  

4. Z zastrze Ŝeniem ust. 5, tak długo jak European Fire 
Systems Holding s.a.r.l., spółka z ograniczon ą 
odpowiedzialno ści ą prawa luksemburskiego b ędzie posiadał 
co najmniej 25% akcji Spółki, European Fire Systems  
Holding s.a.r.l.,  spółka z ograniczon ą 
odpowiedzialno ści ą prawa luksemburskiego b ędzie 
uprawniony do bezpo średniego powoływania i odwoływania 
jednego członka Rady Nadzorczej.------------------- ------ 

5. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej b ędą powoływani i 
odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Je Ŝeli który ś z 
członków Rady Nadzorczej powoływanych przez uprawni onych 
do tego akcjonariuszy zostanie odwołany lub jego ma ndat 
wygaśnie z innych przyczyn, a uprawniony do tego podmiot  
nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej na jego m iejsce 
w drodze stosownego o świadczenia woli w ci ągu 14 
(czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od Zar ządu z 
wezwaniem do powołania nowego członka Rady Nadzorcz ej - 
które powinno by ć skierowane do akcjonariusza w ci ągu 7 
(siedmiu) dni od dnia powzi ęcia przez Zarz ąd wiadomo ści o 
wygaśni ęciu mandatu członka Rady Nadzorczej - wówczas 
taki nowy członek zostanie powołany przez Walne 
Zgromadzenie, które Zarz ąd zwoła w tym celu niezwłocznie. 
Niezale Ŝnie od powy Ŝszych postanowie ń niniejszego ust. 5 
w przypadku upływu kadencji, akcjonariusze uprawnie ni do 
powołania członków Rady Nadzorczej na now ą kadencj ę, 
stosownie do postanowie ń ust. 2, ust. 3, ust. 4, 
zobowi ązani s ą powoła ć członków Rady Nadzorczej nowej 
kadencji w drodze stosownego o świadczenia woli, które 
powinno by ć zło Ŝone najpó źniej w toku obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie 



finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełn ienia 
funkcji przez członków ust ępuj ącej Rady Nadzorczej i 
przed przej ściem do punktu porz ądku obrad dotycz ącego 
wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku,  gdy 
akcjonariusz nie powoła członka b ądź członków Rady 
Nadzorczej nowej kadencji stosownie do zapisów powy Ŝszych 
wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie.---------------- ------  

6. Walne Zgromadzenie ustala ka Ŝdorazowo ilo ść członków Rady 
Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie mo Ŝe 
uchwał ą zmieni ć ilo ść członków Rady Nadzorczej w trakcie 
kadencji, jednak Ŝe wył ącznie w zwi ązku z dokonywaniem 
zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.-- ------  

7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje 
niezwłocznie po jej wybraniu Przewodnicz ący Rady 
Nadzorczej ubiegłej kadencji. Do chwili ukonstytuow ania 
si ę nowej Rady Nadzorczej posiedzeniu Rady Nadzorczej 
przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzor czej. 
JeŜeli z jakichkolwiek powodów Przewodnicz ący Rady 
Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszeg o 
posiedzenia nowo wybranej Rady w ci ągu 7-miu dni od jej 
powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 
Nadzorczej zwoła ć moŜe ka Ŝdy jej członek. Na tak zwołanym 
posiedzeniu do chwili ukonstytuowania si ę Rady Nadzorczej 
przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzor czej.-  

8. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcz a 
wybiera spo śród swych członków Przewodnicz ącego i 
Wiceprzewodnicz ącego Rady oraz mo Ŝe wybra ć Sekretarza 
Rady Nadzorczej.----------------------------------- ------  

9. KaŜdy członek Rady Nadzorczej mo Ŝe zosta ć powołany na 
dalsze kadencje.----------------------------------- ------ 

10. JeŜeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku 
kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie 
uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady  przez 
akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 lu b ust. 
4 albo przez Walne Zgromadzenie. Jednak Ŝe, je Ŝeli 
liczebno ść Rady Nadzorczej spadnie poni Ŝej 5 (pi ęciu) 
osób, Rada Nadzorcza traci zdolno ść do podejmowania 
uchwał do czasu uzupełnienia liczebno ści Rady Nadzorczej 
do co najmniej 5 (pi ęciu) osób.--------------------------  

11. Walne Zgromadzenie mo Ŝe odwoła ć w ka Ŝdym czasie ka Ŝdego 
członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne 
Zgromadzenie. Akcjonariusze uprawnieni do powoływan ia 
członków Rady Nadzorczej mog ą w ka Ŝdym czasie odwoła ć 
członka Rady Nadzorczej przez siebie powołanego.--- ------  



12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa ć si ę b ędą nie rzadziej 
ni Ŝ raz na kwartał. ---------------------------------- --- 

§ 11. 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwa lonego 
przez Walne Zgromadzenie.-------------------------- ------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowi ązani s ą do zachowania w 
poufno ści wszelkich informacji stanowi ących tajemnic ę 
handlow ą Spółki. Obowi ązek ten trwa tak Ŝe po zako ńczeniu 
sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. ------  

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestnicz yć 
Zarz ąd, chyba, Ŝe Rada Nadzorcza w drodze uchwały 
postanowi inaczej.  W posiedzeniach Rady Nadzorczej  mogą 
bra ć udział równie Ŝ inne osoby zaproszone przez 
Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej. -----------------------  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodnicz ący Rady w 
miar ę potrzeb, lecz nie rzadziej ni Ŝ raz na kwartał. 
Zarz ąd lub członek Rady Nadzorczej mog ą wyst ąpi ć do 
Przewodnicz ącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia 
Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porz ądku 
obrad posiedzenia. Przewodnicz ący Rady Nadzorczej jest 
obowi ązany do zwołania takiego posiedzenia tak, aby 
odbyło si ę ono w okresie czterech tygodni od dnia 
zło Ŝenia wniosku.-------------------------------------- --  

5. Z zastrze Ŝeniem ust. 8 i 10 Rada Nadzorcza jest zdolna do 
podejmowania uchwał, je Ŝeli zaproszenia na posiedzenie 
Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynaj mniej 
na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia oraz w  
posiedzeniu b ądź głosowaniu pisemnym uczestniczy 
przynajmniej połowa członków Rady. Zaproszenie na 
posiedzenie Rady, obejmuj ące proponowany porz ądek obrad 
oraz dat ę, godzin ę i miejsce posiedzenia, przygotowuje w 
formie pisemnej i rozsyła przesyłk ą polecon ą wszystkim 
członkom Rady Przewodnicz ący Rady Nadzorczej albo członek 
Rady Nadzorczej b ądź Zarz ąd zwołuj ący posiedzenie po 
myśli art. 389 § 2 k.s.h. Zaproszenie mo Ŝe by ć wysłane 
zamiast przesyłki poleconej poczt ą elektroniczn ą, je Ŝeli 
członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgo dę na 
pi śmie, podaj ąc adres, na który zaproszenie ma by ć 
wysłane. ------------------------------------------ ------  

6. Członkowie Rady Nadzorczej mog ą bra ć udział w podejmowaniu 
uchwał Rady oddaj ąc swój głos na pi śmie za po średnictwem 
innego członka Rady Nadzorczej, z zastrze Ŝeniem art. 388 
§ 2 i 4 k.s.h. ------------------------------------ ------ 



7. Z zastrze Ŝeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza mo Ŝe 
podejmowa ć uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) 
bez wyznaczenia posiedzenia. Za dat ę podj ęcia uchwały 
uwaŜa si ę wówczas dat ę otrzymania przez Przewodnicz ącego 
Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków R ady 
Nadzorczej bior ących udział w głosowaniu wraz z 
zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, prz eciw, 
czy te Ŝ wstrzymuje si ę od głosu. Przewodnicz ący Rady 
rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały prz esyłk ą 
polecon ą albo poczt ą elektroniczn ą (je Ŝeli członek Rady 
wyraził na to uprzednio zgod ę na pi śmie) wraz z 
informacj ą, Ŝe b ędzie oczekiwał na odesłanie podpisanej 
uchwały w ci ągu siedmiu dni od daty rozesłania projektu 
uchwały. ------------------------------------------ ------  

8. Z zastrze Ŝeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza mo Ŝe 
tak Ŝe podejmowa ć uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy 
wykorzystaniu środków bezpo średniego porozumiewania si ę 
na odległo ść ( środków telekomunikacyjnych – telefon, 
telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki 
techniczne) pod warunkiem, Ŝe wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej zostali powiadomieni o tre ści projektu uchwały 
stosownie do ust. 9 i wyrazili zgod ę na udział w podj ęciu 
uchwały przy wykorzystaniu środków bezpo średniego 
porozumiewania si ę na odległo ść. Uchwała w powy Ŝszym 
trybie jest podejmowana w ten sposób, Ŝe Przewodnicz ący 
Rady komunikuje si ę po kolei b ądź jednocze śnie 
(telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkam i Rady 
i przedstawia im projekt uchwały, uzyskuje zgody cz łonków 
Rady Nadzorczej na udział w podj ęciu uchwały przy 
wykorzystaniu środków bezpo średniego porozumiewania si ę 
na odległo ść a nast ępnie oczekuje na oddanie przez 
poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwał y za 
pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez 
wskazany okres czasu, który nie mo Ŝe by ć krótszy ni Ŝ 30 
minut licz ąc od momentu przedstawienia danemu członkowi 
Rady tre ści projektu uchwały; nie oddanie głosu w 
wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z 
wstrzymaniem si ę od głosu. Z przebiegu głosowania w 
powyŜej opisanym trybie Przewodnicz ący Rady sporz ądza 
protokół, który podpisuj ą bior ący udział w głosowaniu 
członkowie Rady na najbli Ŝszym posiedzeniu. -------------  

9. Uchwała Rady Nadzorczej podj ęta w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpo średniego porozumiewania si ę 
na odległo ść jest wa Ŝna, gdy wszyscy członkowie Rady 
zostali powiadomieni o tre ści projektu uchwały.---------- 

10. Posiedzenie Rady Nadzorczej mo Ŝe si ę odby ć w trybie 
nadzwyczajnym tj. bez wysłania członkom Rady Nadzor czej 
zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady w wypadku  gdy 



na posiedzeniu Rady Nadzorczej b ędą obecni wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej i Ŝaden z członków Rady 
Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia 
posiedzenia Rady Nadzorczej ani co do spraw, które maj ą 
być rozstrzygni ęte przez Rad ę Nadzorcz ą działaj ącą w 
trybie nadzwyczajnym tj. bez zwołania posiedzenia.- ------  

11. Z zastrze Ŝeniem ust. 12 lit. a) i ust. 13 niniejszego 
paragrafu uchwały Rady Nadzorczej zapadaj ą zwykł ą 
wi ększo ści ą głosów obecnych członków Rady. -------------- 

12. Zawarcie przez Spółk ę transakcji z Podmiotem Powi ązanym 
Spółki wymaga ć b ędzie zatwierdzenia uchwał ą podj ęt ą przez 
Radę Nadzorcz ą:------------------------------------------ 

a) jednomy ślnie w obecno ści przynajmniej połowy członków 
Rady Nadzorczej – w odniesieniu do transakcji z 
Podmiotami Powi ązanymi, o których mowa w § 18 lit. a) 
ppkt. (v) i (vi) Statutu, Osób Bliskich dla tych 
podmiotów oraz ich Podmiotów Powi ązanych za wyj ątkiem 
umów o prac ę, umów menad Ŝerskich, świadczenia usług w 
zakresie zarz ądu, lub innych podobnych umów o 
podobnym charakterze przy czym w wypadku gdy 
transakcja dotyczy Istotnej Umowy, to uchwała Rady 
Nadzorczej wymagana jest przed zawarciem takiej 
umowy. -------------------------------------------- -- 

b)  zwykł ą wi ększo ści ą głosów obecnych członków Rady – w 
odniesieniu do transakcji z pozostałymi Podmiotami 
Powi ązanymi, z zastrze Ŝeniem, Ŝe zawarcie transakcji z 
Podmiotem Powi ązanym b ędącym podmiotem zale Ŝnym Spółki 
w rozumieniu ustawy o rachunkowo ści nie wymaga 
zatwierdzenia Rady Nadzorczej.--------------------- ---  

 
13. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka  

Zarz ądu ze składu Zarz ądu albo zawieszenia członka 
Zarz ądu z wa Ŝnych powodów w czynno ściach, zapadaj ą 
bezwzgl ędną wi ększo ści ą głosów członków Rady Nadzorczej.- 

14. W przypadku nieobecno ści Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej 
wszystkie kompetencje Przewodnicz ącego wykonuje 
Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej. ---------------------  

 

§ 12. 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalno ści ą 
Spółki.-------------------------------------------- ------ 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale Ŝy w szczególno ści: ---  



a) powoływanie i odwoływanie członków Zarz ądu oraz 
ustalanie zasad i wysoko ści wynagrodzenia członków 
Zarz ądu, -------------------------------------------- 

b) zawieszanie członków Zarz ądu w czynno ściach z wa Ŝnych 
powodów tj. w wypadku uzasadnionego podejrzenia 
działania członka Zarz ądu na szkod ę spółki, lub 
skazania członka Zarz ądu prawomocnym orzeczeniem za 
przest ępstwa gospodarcze, kradzie Ŝ, oszustwo,--------  

c) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły ro k 
obrotowy,------------------------------------------ -- 

d) ocena sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki w 
ubiegłym roku obrotowym oraz wniosków Zarz ądu co do 
podziału zysku lub pokrycia straty, --------------- --  

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozda ń z 
wyników ocen, o których mowa w pkt. c) i d), ------ --  

f) zatwierdzanie regulaminu Zarz ądu i zmian tego 
regulaminu, --------------------------------------- - 

g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członk ami 
Zarz ądu, chyba Ŝe czynno ści te wykonuje pełnomocnik 
powołany uchwał ą Walnego Zgromadzenia; w umowie o 
prac ę albo innej umowie, na podstawie której członek 
Zarz ądu świadczy prac ę dla Spółki, reprezentuje 
Spółk ę Przewodnicz ący Rady Nadzorczej albo inny 
członek Rady Nadzorczej upowa Ŝniony do tego uchwał ą 
Rady, --------------------------------------------- -- 

h) wyra Ŝanie zgody na dokonanie czynno ści wskazanych w 
ust. 3 poni Ŝej. ------------------------------------- 

3. Dodatkowo dokonanie nast ępuj ących czynno ści przez Spółk ę 
wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:- ---------  

a) zajmowanie przez członka Zarz ądu stanowisk we władzach 
innych spółek, w tym spółek, w których Spółka posia da 
udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu 
wynagrodzenia;------------------------------------- ---------  

b) wybór i odwołanie podmiotu przeprowadzaj ącego badanie lub 
przegl ąd sprawozda ń finansowych Spółki oraz wyra Ŝanie zgody 
na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmi otami 
powi ązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynno ści, 
które mog ą ogranicza ć niezale Ŝność takiego podmiotu w 
dokonywaniu badania lub przegl ądu sprawozda ń finansowych 
Spółki;-------------------------------------------- --------- 

    c) zawi ązanie przez Spółk ę innej spółki i obj ęcie albo 
nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, za wy j ątkiem 



nabywania i obejmowania akcji spółek dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym w ilo ści daj ącej w ramach jednej b ądź 
wi ększej ilo ści transakcji zawieranych w okresie kolejnych 12 
miesi ęcy, prawo do wykonywania nie wi ęcej ni Ŝ 4,99% głosów na 
walnym zgromadzeniu takiej spółki;----------------- ----------  

d) zbycie przez Spółk ę nabytych lub obj ętych akcji lub 
udziałów w innych spółkach, oraz ustalenie warunków  i trybu 
zbycia takich akcji lub udziałów, za wyj ątkiem zbywania akcji 
spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym  w ilo ści 
daj ącej w ramach jednej b ądź wi ększej ilo ści transakcji 
zawieranych w okresie kolejnych 12 miesi ęcy, pakietu akcji 
takiej spółki daj ącego prawo do wykonywania nie wi ęcej ni Ŝ 
4,99% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki;- ---------- 

e) zawarcie umów po Ŝyczki lub innych umów o charakterze 
kredytowym (innych ni Ŝ umowy kredytu handlowego), o ile 
zawarcie takich umów spowoduje lub mogłoby spowodow ać 
przekroczenie ł ącznego zadłu Ŝenia z tytułu takich umów 
powyŜej kwoty 50% warto ści przychodów ze sprzeda Ŝy Spółki za 
okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych lub t eŜ 
zawarcie umów po Ŝyczki lub umów o charakterze kredytowym z 
pracownikami Spółki lub członkami statutowych organ ów Spółki 
jednokrotnie lub w sumie przekraczaj ących kwot ę 50.000 PLN 
(słownie złotych: pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) z ka Ŝdym pracownikiem 
lub członkiem organów Spółki z osobna;------------- ----------  

f) zawieranie b ądź zlecanie zawarcia jakichkolwiek umów 
gwarancji i por ęcze ń na kwot ę co najmniej 10% warto ści 
kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudyto wanego 
sprawozdania finansowego jednorazowo lub 10% warto ści 
skonsolidowanych przychodów ze sprzeda Ŝy Spółki za okres 
ostatnich czterech kwartałów obrotowych w cało ści w czasie 
któregokolwiek roku obrotowego;  z tym zastrze Ŝeniem, Ŝe 
niniejsze postanowienie nie dotyczy gwarancji dobre go 
wykonania robót oraz r ękojmi i gwarancji za wady;------------  

g) ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obci ąŜenia na 
jakimkolwiek aktywie Spółki, którego warto ść ksi ęgowa 
przekracza 10% warto ści kapitałów własnych Spółki według 
ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; z tym 
zastrze Ŝeniem, Ŝe niniejsze postanowienie nie dotyczy 
zastawu, hipoteki lub innego obci ąŜenia na jakimkolwiek 
aktywie Spółki, ustanowionych na zabezpieczenie umó w po Ŝyczek 
lub innych umów o charakterze kredytowym;---------- ---------- 

h) sprzeda Ŝ, zbycie w inny sposób b ądź nabycie aktywów nie 
uj ętych w rocznym planie finansowym lub planie strateg icznym 
Spółki o warto ści ksi ęgowej lub rynkowej przewy Ŝszaj ącej 
kwot ę 10% warto ści kapitałów własnych Spółki według 
ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego j ednostkowo 
lub w cało ści w czasie któregokolwiek roku obrotowego;-------  



i) uchwalenie lub zmiana rocznego bud Ŝetu lub planu 
strategicznego Spółki.----------------------------- ---------- 

4.  Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na r ynku 
regulowanym (obrotu giełdowego), Rada Nadzorcza wył ania 
spo śród swoich członków w drodze uchwały:-------------- ---  

1)  co najmniej dwóch członków Rady stanowi ących Komitet do 
spraw Wynagrodzenia. Szczegółowe zasady funkcjonowa nia i 
wykonywania zada ń Komitetu okre śla Regulamin Rady 
Nadzorczej,---------------------------------------- ----- 

2)  co najmniej trzech członków Rady stanowi ących Komitet do 
spraw Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej d wóch 
Niezale Ŝnych Członków Rady Nadzorczej. Szczegółowe 
zasady funkcjonowania i wykonywania zada ń Komitetu 
okre śla Regulamin Rady Nadzorczej.----------------------   

5. Pierwszy Komitet do spraw Wynagrodzenia oraz pie rwszy 
Komitet do spraw Audytu powołane zostan ą na najbli Ŝszym 
posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywanym po dniu wprow adzenia 
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.------- ---------  

 
§ 13. 

1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu n a rynku 
regulowanym (obrotu giełdowego), z uwzgl ędnieniem 
postanowie ń zawartych w ust. 2, co najmniej dwóch członków 
Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzen ie b ędzie 
Członkami Niezale Ŝnymi. Członek Niezale Ŝny powinien spełnia ć 
ł ącznie nast ępuj ące warunki:--------------------------------  

1) Członek Niezale Ŝny nie mo Ŝe by ć osob ą, która była 
członkiem Zarz ądu lub prokurentem Spółki w okresie 
ostatnich trzech lat obrotowych,------------------- ---- 

2) Członek Niezale Ŝny nie mo Ŝe by ć pracownikiem Spółki 
lub jednostki stowarzyszonej ze Spółk ą w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r o rachunkowo ści, ani 
osob ą, która była takim pracownikiem w ci ągu ostatnich 
trzech lat,---------------------------------------- ----  

3) Członek Niezale Ŝny nie mo Ŝe otrzymywa ć od Spółki lub 
podmiotu stowarzyszonego ze Spółk ą innego wynagrodzenia 
ni Ŝ z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w 
tym w szczególno ści z tytułu udziału  
w programie opcji lub innym programie wynagradzania  za 
wyniki,-------------------------------------------- ---- 

4) Członek Niezale Ŝny nie mo Ŝe by ć akcjonariuszem 
posiadaj ącym akcje Spółki stanowi ące 5% b ądź wi ęcej 
kapitału zakładowego Spółki,----------------------- ---- 

5) Członek Niezale Ŝny nie mo Ŝe by ć osob ą, która obecnie 
utrzymuje lub w ci ągu ostatniego roku utrzymywała 
znacz ące stosunki handlowe ze Spółk ą lub podmiotem 
stowarzyszonym ze Spółk ą, czy to bezpo średnio, czy w 



charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarz ądu, 
prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wy Ŝszego 
szczebla podmiotu utrzymuj ącego takie stosunki ze 
Spółk ą lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółk ą. Przez 
znacz ące stosunki handlowe rozumie ć nale Ŝy takie, 
których warto ść przekracza 5% przychodów Spółki za 
ostatni rok obrotowy,------------------------------ ---- 

6) Członek Niezale Ŝny nie mo Ŝe by ć osob ą, która jest 
obecnie lub w ci ągu ostatnich trzech lat była 
wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego 
audytora Spółki,----------------------------------- ----  

7) Członek Niezale Ŝny nie mo Ŝe by ć członkiem zarz ądu, ani 
prokurentem w innej spółce, w której członek Zarz ądu 
lub prokurent Spółki pełni funkcj ę członka rady 
nadzorczej, --------------------------------------- ----  

8) Członek Niezale Ŝny nie mo Ŝe pełni ć funkcji w Radzie 
Nadzorczej dłu Ŝej ni Ŝ trzy kadencje,-------------------  

9) Członek Niezale Ŝny nie mo Ŝe by ć Osob ą Blisk ą członka 
Zarz ądu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt. 1)-
8) powy Ŝej. ------------------------------------------- 

2. Członkowie Niezale Ŝni zostan ą powołani w skład Rady 
Nadzorczej najpó źniej na najbli Ŝszym Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji S półki do 
obrotu na rynku regulowanym. ---------------------- --------- 

3. Kandydat na Członka Niezale Ŝnego Rady Nadzorczej składa 
Przewodnicz ącemu Walnego Zgromadzenia pisemne o świadczenie o 
spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w us t. 1 
powyŜej. O świadczenie to doł ącza si ę do protokołu obrad 
Walnego Zgromadzenia.------------------------------ ---------  

§ 14. 

1. Zarz ąd składa si ę z 2 do 3 osób, powoływanych na Wspóln ą 
Kadencj ę, która wynosi trzy lata. Pierwsza Wspólna 
Kadencja rozpoczyna si ę w dniu zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2006. Liczb ę członków Zarz ądu danej kadencji 
ustala Rada Nadzorcza oraz mo Ŝe ona zwi ększy ć b ądź 
zmniejszy ć liczebno ść Zarz ądu w ci ągu kadencji. Z 
zastrze Ŝeniem postanowie ń poni Ŝszych Członków Zarz ądu 
powołuje Rada Nadzorcza zwykł ą wi ększo ści ą głosów. W 
skład Zarz ądu wchodzi: Prezes Zarz ądu, Pierwszy 
Wiceprezes Zarz ądu oraz członkowie Zarz ądu.--------------  

2. Z zastrze Ŝeniem ust. 4, tak długo jak Pan Marian Popinigis 
będzie posiadał co najmniej 15 % akcji Spółki, Pan Ma rian 
Popinigis jest uprawniony do bezpo średniego powoływania i 
odwoływania jednego członka Zarz ądu. -------------------- 



3. Z zastrze Ŝeniem ust. 4, tak długo jak Pan Krzysztof 
Krempeć b ędzie posiadał co najmniej 15 % akcji Spółki, 
Pan Krzysztof Krempe ć jest uprawniony do bezpo średniego 
powoływania i odwoływania jednego członka Zarz ądu.-------  

4. Panowie Krzysztof Krempe ć i Marian Popinigis, działaj ąc 
ł ącznie, wska Ŝą Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej, która z 
osób powołanych przez nich do Zarz ądu ma pełni ć funkcj ę 
Prezesa Zarz ądu, a która ma pełni ć funkcj ę Pierwszego 
Wiceprezesa Zarz ądu. W wypadku gdy Panowie Krzysztof 
Krempeć i Marian Popinigis nie przeka Ŝą Przewodnicz ącemu 
Rady Nadzorczej informacji, o której mowa wy Ŝej w 
terminie 7 dni od dnia powołania członków Zarz ądu, 
wyznaczenie osób powołanych do Zarz ądu przez Panów 
Krzysztofa Krempe ć i Mariana Popinigis na funkcj ę Prezesa 
Zarz ądu oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarz ądu zostanie 
dokonane przez Rad ę Nadzorcz ą. W wypadku gdy mandat 
Prezesa Zarz ądu lub Pierwszego Wiceprezesa Zarz ądu 
wygaśnie, Pan Krzysztof Krempe ć i Pan Marian Popinigis, 
działaj ąc ł ącznie, ustal ą osoby, które maj ą pełni ć 
funkcje Prezesa Zarz ądu i Pierwszego Wiceprezesa Zarz ądu 
a nast ępnie, w wypadku gdy wyst ąpi taka konieczno ść, 
działaj ąc zgodnie z ust. 2 i ust. 3 niniejszego 
paragrafu, dokonaj ą odwołania członka Zarz ądu, którego 
mandat nie wygasł, powołanego do zarz ądu przez Pana 
Krzysztofa Krempe ć lub Pana Mariana Popinigis i powołaj ą 
wskazane przez siebie osoby odpowiednio na stanowis ko  
Prezesa Zarz ądu i Pierwszego Wiceprezesa Zarz ądu. W 
wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim postanow ienia 
zdania drugiego niniejszego ust ępu oraz postanowienie 
ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje si ę odpowiednio.----  

5. JeŜeli który ś z członków Zarz ądu powoływanych przez 
uprawnionych do tego akcjonariuszy zostanie odwołan y lub 
jego mandat wyga śnie z innych przyczyn, a uprawniony do 
tego podmiot nie powoła nowego członka Zarz ądu (Prezesa 
Zarz ądu lub pierwszego Wiceprezesa Zarz ądu) na jego 
miejsce w drodze stosownego o świadczenia woli w ci ągu 14 
(czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od 
Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej z wezwaniem do powołania 
nowego członka Zarz ądu - które powinno by ć skierowane do 
akcjonariusza w ci ągu 7 (siedmiu) dni od dnia powzi ęcia 
przez Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej wiadomo ści o 
wygaśni ęciu mandatu członka Zarz ądu - wówczas taki nowy 
członek Zarz ądu (Prezes Zarz ądu lub pierwszy Wiceprezes 
Zarz ądu) zostanie powołany przez Rad ę Nadzorcz ą, któr ą 
Przewodnicz ący Rady zwoła w tym celu niezwłocznie. 
Niezale Ŝnie od powy Ŝszych postanowie ń niniejszego ust. 4 
w przypadku upływu kadencji, akcjonariusze uprawnie ni do 
powołania członków Zarz ądu na now ą kadencj ę, stosownie do 
postanowie ń ust. 2 i ust. 3, zobowi ązani s ą powoła ć 



członków Zarz ądu nowej kadencji w drodze stosownego 
oświadczenia woli, które powinno by ć zło Ŝone Spółce 
najpó źniej w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni 
pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków  
ust ępuj ącego Zarz ądu. W przypadku, gdy uprawniony 
akcjonariusz nie powoła członka Zarz ądu (Prezesa Zarz ądu 
lub Wiceprezesa Zarz ądu) nowej kadencji stosownie do 
zapisów powy Ŝszych powołania dokonuje Rada Nadzorcza.----  

6. Mandat członka Zarz ądu powołanego w toku danej kadencji 
Zarz ądu, wygasa równocze śnie z wyga śni ęciem mandatów 
pozostałych członków Zarz ądu.---------------------------- 

7. Zarz ąd kieruje działalno ści ą Spółki i reprezentuje j ą na 
zewnątrz. W sprawach nie przekraczaj ących zwykłych 
czynno ści Spółki ka Ŝdy z członków Zarz ądu mo Ŝe prowadzi ć 
sprawy Spółki samodzielnie. W sprawach przekraczaj ących 
zakres zwykłych czynno ści Spółki zwi ązanych  
z prowadzeniem jej przedsi ębiorstwa konieczne jest 
podj ęcie uchwały Zarz ądu.  ------------------------------ 

8. Uchwały Zarz ądu zapadaj ą zwykł ą wi ększo ści ą głosów. Zakres 
praw i obowi ązków Zarz ądu, a tak Ŝe tryb jego działania 
okre śla regulamin Zarz ądu, zatwierdzany przez Rad ę 
Nadzorcz ą.-----------------------------------------------  

§ 15. 

Reprezentacja w spółce jest dwuosobowa. Do składani a 
oświadcze ń woli w tym do zaci ągania zobowi ązań w imieniu 
Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarz ądu 
przy czym co najmniej jednym z nich musi by ć Prezes Zarz ądu 
lub Pierwszy Wiceprezes Zarz ądu, lub prokurent ł ącznie z 
Prezesem lub Wiceprezesem.------------------------- ----------- 

IV. Rachunkowo ść Spółki 

§ 16. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z ty m, Ŝe 
pierwszy rok obrotowy ko ńczy si ę z dniem 31 grudnia 2004 
roku. --------------------------------------------- ------ 

2. Walne Zgromadzenie mo Ŝe postanowi ć o utworzeniu z zysku 
lub z innych kapitałów własnych – w granicach okre ślonych 
przepisami prawa – kapitałów rezerwowych lub fundus zy 
celowych. ----------------------------------------- ------  

3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych lub fund uszy 
celowych okre śla Walne Zgromadzenie. --------------------  



V. Postanowienia ko ńcowe 

§ 17. 

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki b ędą zamieszczane w 
„Monitorze S ądowym i Gospodarczym”.  -----------------------  
 

§ 18. 

UŜyte w niniejszym statucie wskazane ni Ŝej terminy b ędą miały 
nast ępuj ące znaczenie:  ------------------------------------ --  

a) Podmiot Powi ązany - oznacza (i) Podmiot Dominuj ący 
(bezpo średnio lub po średnio, tj. poprzez Podmiot lub 
Podmioty Zale Ŝne); (ii) Podmiot Zale Ŝny (bezpo średnio 
lub po średnio, tj. poprzez Podmiot lub Podmioty 
Zale Ŝne); (iii) inny podmiot, na który dany podmiot 
wywiera znacz ący wpływ poprzez posiadanie akcji, 
udziałów, głosów w organach, prawo powoływania 
członków organów lub wpływanie na działalno ść wskutek 
umów zawartych z podmiotami posiadaj ącymi akcje, 
udziały b ądź prawa do wyznaczania członków organów; 
(iv) Podmiot Zale Ŝny (bezpo średnio lub po średnio, tj. 
poprzez Podmiot lub Podmioty Zale Ŝne) od Podmiotu 
Dominuj ącego w stosunku do danego podmiotu; (v) 
akcjonariusza Mariana Popinigis, akcjonariusza 
Krzysztofa Krempecia oraz ka Ŝdą Osob ę Blisk ą w 
stosunku do Pana Mariana Popinigis i Pana Krzysztof a 
Krempecia; oraz (vi) w stosunku do Spółki - członka  
Rady Nadzorczej Spółki, członka Zarz ądu Spółki lub 
akcjonariusza Spółki posiadaj ącego akcje Spółki 
uprawniaj ące do co najmniej 10% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki; dla unikni ęcia 
wątpliwo ści Ambient System sp. z o.o. stanowi Podmiot 
Powi ązany w stosunku do akcjonariusza Mariana 
Popinigis oraz akcjonariusza Krzysztofa Krempecia 
oraz w stosunku do Spółki;------------------------- --  

b) Osoba Bliska - oznacza w odniesieniu do osoby 
fizycznej, mał Ŝonka, rodziców, rodze ństwo lub dzieci 
(w tym dzieci adoptowane) a tak Ŝe osoby pozostaj ące 
we wspólnocie domowej (konkubinat) z takimi osobami .-  

c)  Podmiot Dominuj ący - oznacza podmiot pozostaj ący w 
stosunku do innego podmiotu ("Podmiotu Zale Ŝnego") w 
stosunku dominacji, przy czym stosunek  dominacji b ędzie 
okre ślany przez odpowiednie zastosowanie art. 4 § 1 pkt 4) 
ksh, z tym zastrze Ŝeniem, Ŝe Podmiotem Dominuj ącym w 
rozumieniu niniejszego statutu mo Ŝe by ć tak Ŝe osoba 
fizyczna, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie, o raz 
inna osoba prawna lub   jednostka organizacyjna nie  



posiadaj ąca osobowo ści prawnej jak równie Ŝ podmiot 
utworzony i istniej ący na podstawie prawa obcego.---------  
 
d) Istotna Umowa – umowa, której stron ą jest Spółka, gdy 
warto ść przedmiotu takiej umowy wynosi co najmniej 500.000  
zł. Przez Istotn ą Umowę rozumie si ę równie Ŝ dwie lub 
wi ęcej umów zawieranych przez Spółk ę z jednym podmiotem 
lub z jednostk ą zale Ŝną od takiego podmiotu w okresie 
krótszym ni Ŝ 12 miesi ęcy, je Ŝeli ł ączna warto ść tych umów  
spełnia kryterium wskazane w zdaniu poprzednim.”--- -------  

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia.--------------------- 
PowyŜsz ą uchwał ę Zgromadzenie powzi ęło jednogło śnie. --------- 
Przewodnicz ący stwierdził powzi ęcie uchwały.------------------ 
 
 
 

 
Uchwała nr 6/2008 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 
z dnia 28 marca 2008r.  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
 
Działaj ąc na podstawie art. 385§1  k.s.h. w zwi ązku z §7 ust. 
2a Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy spółki Mercor SA z siedzib ą w Gda ńsku powzi ęło 
nast ępuj ącą uchwał ę: ----------------------------------------- 

 
 §1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA ni niejszym 
podejmuje uchwał ę w sprawie powołania p. Wojciecha Górskiego 
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wspóln ej kadencji 
w spółce Mercor SA. ------------------------------- ----------- 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia.”-------------------- 
  


