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l. PosTANoW|ENIA oGÓLNE

Artykuł 1.

SpÓtka dziata pod firmq Fabryka WyrobÓw Runowych,,Biruna,, SpÓłka Akcyjna. SpÓtka może

uzywać skrÓtu firmy FWR ,,Biruna,, s"A. araz cdpowiednika tego skrÓtu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibq Spotki jest miasto: Wasilkow.

Artykuł 3.

3.L.1atożycielem Spotki jest Skarb Pa stwa"

3.2. SpÓtka powstata w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa paristwowego pod nazwq:

Fabryka WyrobÓw Runowych,,Biruna,,.

Artykuł 4.

Spotka dziata na podstawie Kodeksu Spotek HandIowych oraz innych wtaściwych przepisÓw

prawa.

Artykuł 5.

5.1. SpÓtka działa na obszarze Rzeczypospolitej Po|skiej i za granicq.

5.2. Spotka może tworzyć swoje oddziaty na obszarze Rzeczypospolitej Po|skiej i za granicq.

Artykuł 6.

Czas trwania Społki jest nieograniczony.

!t. PRZEDMloT DzIAŁALNoścl sPÓŁK|

Artykuł 7.

Przedmiotem dziataIności Społki jest:

L. 13.9I.7 Produkcja dzianin metrażowych

2. 13.20.C Produkcja tkanin z wtokien chemicznych

3. L3.20.D Produkcja pozostatych tkanin

4. 13.20.B Produkcja tkanin wetnianych

5. 13.20.A Produkcja tkanin bawetnianych

6. 13.10.B Produkcja przędzy wetnianej

7. 13.10.D Produkcja przędzy z pozostatych wtÓkien tekstylnych, wtqczajqc produkcję

nici
ilF dffit



8. t3.3o.z Wykoriczanie wyrobÓw włÓkienniczych

9. L3.92.Z Produkcja gotowych wyrobÓw teksty|nych
10. L3.96.2 Produkcja pozostatych techrricznych i przemystowych wyrobow tekstylnych
11. L3.99.Z Produkcja pozostatych wyrobÓw teksty|nych, gdzie indziej niesklasyfikowana
L2. 17.22.Z Produkcja artykutÓw gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
13. I4.L9.Z Produkcja pozostatej odziezy i cjodatkow do odziezy
L4. 1'4.3L.ZProdukcja wyrobÓw po czoszniczych

L5. 3.4.39.2 Produkcja pozostatej odziezy dzianej
16. 1,4.L3.2 Produkcja pozostatej odziezy wierzchniej
17. L4.L4.Z Produkcja bielizny

1.8. 25,62.Z obrÓbka mechaniczna elementÓw meta|owych

19. 26.4o.z Produkcja e|ektronicznego sprzętu powszechnego użytku
fo. 26.60.Z Produkcja urzqdzer{ napromieniowujqcych, sprzętu e|ektromedycznego i

el ektrote ra peutycz n ego

2L. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjaInego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana

22. 3L.01,.2 Produkcja mebli biurowych i sklepowych
23. 32.40.2 Produkcja gier i zabawek
24. 32.50.Z Produkcja urzqdzef.l' instrumentÓw oraz wyrobÓw medycznych, wtqczajqc

dentystyczne

25. 3f.99.z Produkcja pozostałych wyrobÓw, gdzie indziej niesklasyfikowana
26. 33.12.2 Naprawa i konserwacja maszyn

27. 33.14.7 Naprawa i konserwacja urzqdze elektnycznych
28. 33.L3.Z Naprawa i konserwacja urzqdzen e|ektronicznych i optycznych
29. 33.L9.z Naprawa i konserwacja pozostatego sprzętu iwyposazenia
30. 33.2o,Zlnsta|owanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposazenia
31. 35.13.2 Dystrybucja energii elektrycznej
32. 35.L4.Z Handel energiq elektrycznq
33. 35.30.2 Wytwarzanie izaopatrywanie W parę wodnq, gorqcq wodę ipowietrze do

u ktad Ów kI i m atyzacyj nych

34. 38.1'1'.z Zbieranie odpadÓw innych niż niebezpieczne
35. 38.Lz.zZbieranie odpadÓw niebezpiecznych

36. 38.2L.Z obrobka i usuwanie odpadÓw innych niż niebezpieczne
37. 38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodIiwianie odpadÓw niebezpiecznych
38. 4L.Lo.Z ReaIizacja projektÓw budow|anych zwiqzanych ze Wznoszeniem budynkÓw
39. 4l.2o.z Roboty budowlane zwiqzane ze Wznoszeniem budynkÓw mieszkaInych i

niemieszkalnych
40. 42.tL.z Roboty zwiqzane z budowq drÓg i autostrad
4L. 42.L2.z Roboty zwiqzane z budowq drog szynowych i kolei podziemnej
42. 42.L3.Z Roboty zwiqzane z budowq mostÓw i tuneli
43. 42.2L.z Roboty zwiqzane z budowq rurociqgÓw przesytowych i sieci rozdzie|czych



44. 42.z2.Z Roboty zwiqzane z budowq linii te|ekomunikacyjnych i e|ektroenergetycznych

45. 42,99.Z Roboty zwiqzane z budowq pozostałych obiektÓw inżynierii |qdowej i wodnej,

gdzie indziej niesklasyfikowane

46. 42,9L,7 Roboty zwiqzane z budowq obiektÓw inzynierii wodnej

47. 43.LL.z RozbiÓrka i burzenie obiektÓw budowlanych

48. 43.L2.z Przygotowanie terenu pod budowę

49, 43.L3.ZWykonywanie wykopÓw i wierce geologiczno-inżynierskich

50. 43.Ll.ZWykonywanie instalacji elektrycznych

51. 43.22.2 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych

5f . 43.29.2 Wykonywanie pozostatych instalacji budowlanych

53. 43.3t.2 Tynkowanie

54. 43.32.ZZaktadaniestolarkibudowlanej

55. 43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i ob|icowywanie ścian

56. 43.34.2 Malowanie iszklenie

57 . 43.39.Z Wykonywanie pozostatych robÓt budowlanych i wyko czeniowych

58. 43,gL.z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

59. 43.99.2 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

60. 45.LL.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodÓw osobowych i furgonetek

61. 45.L9,z Sprzedaż hurtowa ! detaliczna pozostatych pojazdÓw samochodowych, z

wyłqczeniem motocyk|i

62. 45.32.7 Sprzedaz detaliczna części i akcesoriÓw do pojazdÓw samochodowych, z

wyłqczeniem motocyk|i

63. 46.L6.Z Dziatalność agentÓw zajmujqcych się sprzedażq wyrobÓw teksty|nych,

odziezy. wyrobÓw futrzarskich,, obuwia i artykutÓw skÓrzanych

64. 46.41..2 Sprzedaz hurtowa wyrob w tekstylnych

65. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

66. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobÓw farmaceutycznych i medycznych

67. 46.64.2 Sprzedaz hurtowa maszyn dla przemystu tekstylnego oraz maszyn do szycia i

maszyn dziewiarskich

68. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa meb|i biurowych

69. 46.66.7- Sprzedaz [rurtowa pozostałych maszyn i urzqdzen biurowych

70. 46,69.7-Sprzedaz hurtowa pozostałych maszyn i urzqdzeri

7L. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiatÓw budowlanych i wyposażenia

sanitarnego
72. 46.7 4.Z Sprzedaż hurtowa wyrobÓw metalowych

wyposażenia hydrauIicznego i grzejnego

73. 46.75.zSprzedazhurtowawyrobÓwchemicznych
74. 46.76.ŁSprzedaz hurtowa pozostatych połoroduktÓw

75. 46.77.Z Sprzedaz hurtowa odpadÓw i złomu

76. 46.9A.ZSprzedaz hurtowa niewyspecjalizowana

oraz sprzętu i dodatkowego



77. 47.30.2 Sprzedaz detaliczna paliw do pojazdow silnikowych na stacjach paliw
78, 47,4L.Z Sprzedaż detaliczna kornputerovrl, urzqdze peryferyjnych i oprogramowania

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

79. 47.42.Z Sprzedaz detaIiczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona W

wyspecja lizowanych sklepach

80. 47.51..Z Sprzedaz deta|iczna wyrobÓw tekstylnych prowadzona W WyspecjaIizowanych
sklepach

81. 47.sf.Z Sprzedaz deta|iczna drobnych wyrobÓw meta|owych, farb i szkta prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

82. 47.59.z Sprzedaz deta|iczna mebii, sprzętu oświet|eniowego i pozostatych artykułÓw
użytku domowego prowadzona W Wyspecjaiizowanych sk|epach

83. 47.65.2 Sprzedaz detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

84. 47.7L.z Sprzedaż detaIiczna odzieży prowadzona W WyspecjaIizowanych sk|epach

85. 47.74.7 Sprzedaz detaliczna wyrobÓw medycznych, wtqczajqc ortopedyczne,
p rowadzona w wyspecja I izowa nych sklepach

86. 47.79.7 Sprzedaz detaliczna artykutÓw uzywanych prowadzona W

wyspecja ! izowa nych sklepach
87. 47.gL.z Sprzedaz deta|iczna prowadzona przez domy sprzedaży wysytkowej lub

lnternet

88. 47.99.z Pozostała sprzedaz detaliczna prowadzona pc,za sieciq sk|epclwq, straganami i

targowiskami

89. 49.4L.zTransport drogowytowarÓw
90. 49.32.z Dziatalność taksÓwek osobowych
91. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

92. 52.10. B Magazynowanie i przechowywanie pozostatych towarÓw
93. 52.24.C Przetadunek towarow W pozostałych punktach przetadunkowych

94. 58.LL.Z Wydawanie ksiqżek

95. 58.L2.7 Wydawanie wykazÓw oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
96. 58.13.2 Wydawanie gazet

97. 58.L4.z Wydawanie czasopism i pozostatych periodykÓw

98. 58.19.Z Pozostata dziata|ność wydawnicza
99. 58.zL.Z DziataIność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
100. 58.29.7 DziataIność wydawnicza w zakresie pozostatego oprogralnowania
101. 59.2o.Z Działalność w zakresie nagrar{ dźwiękowych i muzycznych
LoZ. 60.Lo.Z Nadawanie programÓw radiofonicznych
103. 60.2o.Z. Nadawanie programÓw telewizyjnych ogÓlnodostępnych i abonamentowych
Lo4. 6L.3o.z Działalność w zakresie te|ekomunikacji sate!itarnej

105. 6I.90.Z Dziatalność w zakresie pozostatej telekomunikacji
1-06. 62.02.z DziałaIność zwiqzana z doradztwem w zakresie informatyki
L07 . 62.a1-.z Działalno śc zwiqzana z oprogramowaniem



1o8. 62,09.z Pozostata dziata!ność usługowa W zakresie techno|ogii informatycznych i

komputerowych

109. 62.03,Z DziataIno śc zwiqzana z zarzqdzaniern urzqdzeniami informatycznymi

110. 63.tL,z Przetwarzanie danych; zarzqdzanie stronami internetowymi (hosting) i

podobna dziataIność

111.. 63,Lf.zDziatalność portali internetowych

LLŁ. 63.99.Z Pozostata dziataIność ustugowa W zakresie informacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana

113. 64.9L.2 Leasing finansowy

LL4. 64.2o.ZDziałaIność holdingow finansowych

115. 64.30.Z Dziatalność trustÓw, funduszÓw i podobnych instytucji finansowych

1.16. 64.92.Z Pozostate formy udzielania kredytÓw

1'L7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność ustugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

wyłqczeniem ubezpieczeri i funduszÓw emerytaInych

1.1.8. 65.Lz.Z Fozostate ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majqtkowe

119. 65.2A.ZReasekuracja

Lzo, 66.L2.Z Dziatalność maklerska zwiqzana z rynkiem papierÓw wartościowych i

towarÓw gietdowych

LŁL. 66.t9.Z Pozostata dziatalność Wspomagajqca ustugi finansowe, W wytqczeniem

u bezpieczeri i fu nd uszÓW erneryta lnych

L22. 68,L0.z Kupno i sprzedaz nieruchomości na wtasny rachunek

L23. 68.20.Z Wynajem i zarzqdzanie nieruchomościami wtasnymi Iub dzierzawionymi

L24. 68.3f.7-Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na z|ecenie

Lzs. 69.2o.ZDziatalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

L26. 70.ŁL,zStosunki mięclzyludzkie (public relations) i komunikacja

L27. 7o,2z.Z Pozostałe doradztwo W zakresie prowadzenia dziatalności gospodarczej i

zarzqdzania

LZ8. 7f.L9.7 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostatych nauk

przyrodniczych i tech nicznych

L29. 73.LL.ZDziałalność agencji rek|arnowych

13o. 73,L2.^ Pośrednictwo W sprzedazy czasu i miejsca na cele rek|amowe W radio i

telewizji

131. 73.L?..B Pośrednictwo W sprzedazy miejsca na ce|e rekIamowe W mediach

drukovranyc!'l

L32. 73.L2.C Pośrednlctwo W sprzedazy czasu i miejsca na ce|e rek|amowe W mediach

drukowanlrch

133. 73.Lz.D Pośrednictwo w sprzedaŻy czasu imiejsca na ce|e rekIamowe W pozostałych

mediach

L34. 7 4.ta,7- Dziatalność w zakresie specjalistycznego projektowania

135. 74.9a.7. Pozcstata działa|ność profesjona|na, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikourana ć 
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136. 77.LL.Z Wynajem i dzierzawa samochodÓw osobowych i furgonetek
L37. 77.39.Z Wynajem i dzierzavva pozostatych maszyn, urzqdzen oraz dobr materia|nych,

gdzie indziej niesklasyfikowane
138. 77.4O.Z Dzierzawa wtasnosci inteiektuainej i podobnych produktow, z wylqczeniem

prac chronionych prawem autorskim
139. 78.to.z Dziatalnośc zwiqzana Z Wyszukiwanieln miejsc pracy i pozyskiwaniem

pracownikow

1.40. 78.20.z DziałaIność agencji pracy tymczasowej
L4L. 78,30.v Pozostata działaInoŚć zwiqzana z udostępnianiem pracownikow
L42. 80.2o.z Dziatalność ochroniarska w zakresie obsługi systemÓw bezpiecze stwa
L43. 81.10.Z Dziatalność pomocnicza zwiqzana z utrzymaniem porzqdku w budynkach
L44, BZ.9L.Z DziałaIność świadczona przez agerlcje inkasa i biura kredytowe
L45. 82.99.Z Pozostata dziatalność Wspomagajqca prowadzenie dziataIności gospodarczej,

gdzie indziej niesklasyfikowana

L46. 85.60.2 Dziatalność wspomagajqca edukację
1'47. 95.Lt.z Naprawa i konserwacja komputerćlw i urzqdze peryferyjnych

148. t6.23.Z Produkcja pozostatych wyrobÓw stolarskich i ciesielskich d|a budownictwa
L49. 16.24.2 Produkcja opakowan drewnianych
150. 23.LL.Z Produkcja szkta ptaskiego

1.51. 23.L2.Z Ksztattowanie iobrÓbka szkła ptaskiego

LsZ. 23.L3.Z Produkcja szkta gospodarczego

153. 23.L9.Z Produkcja i obrobka pozostatego szkta, wtqczajqc szkto techniczne
L54. 25.6L.2 Obrobka metali i naktadanie powtok na metale
155. 27.4o.ZProdukcja eiektrycznego sprzętu oświet|eniowego
156. 46.43.Z Sprzedaz hurtowa e|ektrycznych artykułÓw uzytku domowego
L57. 46.47.z Sprzedaz hurtowa meb|i, dywanÓw i sprzętu oświetleniowego
158. 47.L9.Z Pozostała sprzedaz detaliczna prowadzona W niewyspecjaIizowanych

sklepach

159. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
160. 55.90.2 Pozostate zakwaterowanie
161. 56.f Przygotowanie zywności dla odbiorcÓw zewnętrznych (katering) i pozostała

gastronom iczn a dziataIność ustugowa
L62. 56.29.ZPozostata ustugowa dziataIność gastronomiczna

163. 85.32.B Branzowe szkoty ! stopnia
L64. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
1.65. 9L.o2.Z Dziatalność muzeÓw

166. 9l.o3.z Dziata|ność historycznych miejsc i budynkÓw oraz podobnych atrakcji
turystycznych

||l. KAPITAŁ spÓxl



Artykuł 8. - skreślony

Artykuł 9.

Kapitał zaktadowy SpÓtki wynosi 730.080 zł (siedemset trzydzieści tysięcy osiemdziesiqt

złotych) i dzie|i się na 216.000 (dwieście szesnaście tysięcy) akcji imiennych o wartości

nominalnej 3,38 zt (trzy złote trzydzieści osiem groszy) każda.

Artykuł 10.

10.1. Społka moze emitować zarÓwno akcje imienne jak i na okaziciela.

L0.2. - skreś|ony

1.0.3. _ skreślony

Lo.4. - skreślony

1o.5. Zbycie akcji imiennych przez akcjonariusza Wymaga zgody spotki. Zgodę wyraża 1arzqd

w terminie ]- miesiqca.

10.6. W wypadku odmowy udzielenia zgody Spotka w terminie ]. miesiqca od dnia podjęcia

decyzji o nie wydaniu zgody ma obowiqzek wskazać innego nabywcę i ustalić cenę zbycia

akcji, ktÓra nie powinna być nizsza od ceny zaoferowanej przez nabywcę wskazanego przez

akcjonariusza.

Lo.7. W wypadku wskazanym w wart. La,6, cena akcji zostanie usta|ona wedtug średniej

ceny rynkowej obowiqzujqcej w okresie 30 dni poprzedzajqcych wskazanie nabywcy. Cena

akcji będzie ptatna w gotÓwce W terminie 14 dni od zawarcia umowy.

10.8. - skreślonv

1.0.9. - skreślony

].o.10. Spotka może nabywać akcje wtasne w ce|u ich umorzenia. Decyzję o nabyciu przez

Spotkę akcji własnych w celu ich umorzenia podejmu je Zarzqd SpÓtki.

10.11. Akcje Społki mogQ być umorzone za l-godq akcjonariusza a w drodze ich nabycia przez

SpÓłkę za Wynagrodzeniem wg wartości rynkowej ustalonej jako średnia z ostatnich 24

miesięcy poprzedzajqcych nabycie akcji przez Spotkę. Zgodę na umorzenie akcji akcjonariusz

Wyraza przY zawarciu ze SpÓtkq umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia.

Lo.LŁ. Umorzenie akcji Społki Wymaga obnizenia kapitatu zaktadowego. Umorzenie akcji oraz

obniżen ie ka pitatu za ktadowego Wymaga uchwaty Waln ego Zgrom adzenia.

Artykuł 11. - skreślen.rv.

lV. WŁADZE sPÓŁKt

Artykuł 12.

Wtadzami SpÓtki sq:

A. Zarzqd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Z.gromadzenie. ź .t-fiF" 
Nl/t{/ lffi
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A. zARzĄD

Artykuł 13.

1.3.1. Zarzqd sktada się z dwÓch do pięciu osÓb. Kadencja Zarzqdu trwa trzy |ata, z wyjqtkiem
kadencji pierwszego7arzqdu, ktÓra trwa dwa lata.

L3.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarzqdu oraz na wniosek Prezesa Zarzqdu,
pozostatych czton kÓw Łarzqdu.
13.3. Rada Nadzorcza określi |iczbę cztonkćlw Zarzqdu.

L3.4. Rada Nadzorcza moze odwo|ać Prezesa Zar'zqdu, cztonka Zarządu lub cat,y Zarzqd przed
u ptywem kadencji Zarzqdu.

Artykuł 14.

L4.L. Zarzqd wykonuje wsze|kie uprawnienia w zakresie zarzqdzania SpÓtkq z wyjqtkiem
uprawnie zastrzezonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostatych wtadz Spotki.

1'4.2. Tryb dziatania Zarzqdu, a także sprawy, ktÓre mogq być powierzone poszczegÓ|nym
jego cztonkom, okreś|i szczegÓtowo regu|amin Zarzqdu. Regu|amin Łarzqdu uchwa|a Zarzqd
SpÓtki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

L4.3. Uchwaty Zarzqdu zapadajq bezwzględnq większościq gtosÓw. W przypadku rÓwności
gtosÓw decyduje gtos Prez esa Łarzqdu.

Artykuł 15.

Do sktadania oświadcze i podpisywania w imieniu Spotki Wymagane jest wspÓtdziatanie
dwÓch cztonkÓw Zarzqdu albo tez jednego cztont<aZarzqdu tqcznie z prokurentem.

Artykuł 16.

16.1. Rada Nadzorcza zawiera W imieniu SpÓłki umowy z członkamiZarzqdu ireprezentuje
SpÓłkę W sporach z cztonkami Zarzqdu. Rada Nadzorcza moze upoważnić, w drodze uchwaty,
jednego !ub więcej cztonkÓw do dokonarria takich czynności prawnych.
L6.2. Prezes Zarzqdu podejmu je za Spotkę czyrlności z zakresu prawa pracy.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17.

L7.L. Rada Nadzorcza sktada się z co najmniej 3 cztonkÓw. Kadencja Rady Nadzorczej trwa
trzy lata, z wyjqtkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, ktÓra trwa jeden rok.
L7.2. Cztonkowie Rady Nadzorczej sq odwotywani i powotywani przez Walne 7gromadzenie
Akcjonariuszy SpÓtki.

Artykuł 18.



18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczqcego oraz moze wybrać

Zastępcę Przewodniczqcego i Sekretarza.

L8.2. Przewodniczqcy Rady Nadzorczej zwotuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.

Przewodniczqcy ustępujqcej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo

wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego

Przewodniczqcego.

Artykuł 19.

19.1. Rada Nadzorcza odbyrrua posiedzenia co najmniej raz na kwartat.

L9.2, Przewodniczqcy Rady Nadzorczej |ub zastępca majq obowiqzek zwotać posiedzenie na

pisemny wniosek Zarzqdu Iub Cztonka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwotane w

ciqgu tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzie przypadajqcy nie pÓźniej niz przed

uptywem dwÓch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

Artykuł 20.

20.L. D|a wazności uchwat Rady Nadzorczej wymagany jest udział w posiedzeniu co najmniej

potowy jej cztonk w po uprzednim doręczeniu wszystkim pisemnego zaproszenia co

najmniej na siedem dni przed Wyznaczonq datq posiedzenia. W ważnych przypadkach

Przewodniczqcy Rady moze ten termin skrÓcić do 2 dni.

20.2, Rada Nadzorcza podejmuje uchwaty bezwzg|ędnq większościq głosÓw wszystkich

cztonkÓrłl Rady Nadzorczej. W przypadku rÓwności gtosÓw decyduje gtos Przewodniczqcego.

Cztonek Rady może oddać gtos na piśmie za pośrednictrruem innego Członka Rady.

20.3. Uchwaty Rady Nadzorczej mogq być podjęte takze bez odbycia posiedzenia, w drodze

pisemnego gtosowania, lub przY wykorzystaniu środkÓw bezpośredniego porozumiewania

się na od|egtość, o i|e Wszyscy cztonkowie Rady Nadzorczej wyrażq na piśmie zgodę na taki

tryb.

20,4. Rada Nadzorcza uchwala swÓj regulamin, określajqcy szczegÓtowy tryb dziatania Rady.

Artykuł ?-1.

Rada Nadzorcza może de|egować swoich cztonkow do indywidualnego wykonywania

poszczegÓ|nych czynności nadzorczych.

Artykuł 2,2.

ff. L, Rada Nadzorcza nadzoruje działaIność Spotki.

2z.2, opr.Ócz spraw wskazanych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczegÓlnych

uprawnieri Rady Nadzorczej na|eży:

1/ badanie sprawozdania finansowego SpÓtki,

2/ badanie sprawozdania Zarzqdu z dziata|ności SpÓtki oraz wnioskÓw Zarzqdu co do podziatu

zyskÓw Iub pokrycia strat,

3/ sktadanie WaInemu Zgromadzeniu pisernnego sprawozdania z wynikÓw czynności, o

ktÓrych mowa ul pkt' 3,. i 7,, n
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4/ badanie i zatwierdzanie planÓw dziata|ności gospoda rczej, pianow flnansowych i

marketingowych Spotki oraz zqdarrie oci Zarzqdu szczegÓtowych sprawcszdan z wykonania
tych planÓw,

5/ powotywanie, zawieszanie i odwotywanie cztonkÓw Zarzqdu,

6/ zatwierdzanie reguIamin u Zarzqdu Spotki

7/ de|eeowanie swojego cztonka lub swoich cztonkÓw do czasowego wykonywania czynności
cztonkÓw Zarzqdu Społki w razie zawieszenia w czynnościach z waznych powodÓw jednego
lub więcej cztonkÓw Zarzqdubqdźtez categoZarzqdu, a takze gdy Zarzqd nie moze dziatać,
8/ wyrazanie zgody na transakcje obejmujące zbycie |ub nabycie plaw Iub mienia oraz
zaciqgnięcie pożyczki pieniężnej |ub innego zobowiqzania, jeżeli jednorazowo wartość danej
transakcji przewyższy L5% wartości księgclwej aktywow netto SpÓtki w,edtug ostatniego
bilansu,

9/ wyrazenie zgody na utworzenie z udziałem Spotki nowej SpÓtki, choćby jednoosobowej, a

także oddziatÓw Spotki w kraju i za granicq,

1.0/ usta|anie Wynagrodzenia Prezesa Zarzqdu oraz na jego wniosek pozostatych członÓw
Zarzqdu,

LL/ wyznaczanie biegtego rewidenta do badania sprawozda l finansowych SpÓtki,

L2/ podjęcie uchwaf w spralwie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziatu w nieruchomości.

Artykuł 23.

Wynagrodzenie cztonkÓw Rady Nadzorczej określa WaIne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 24.

24.L. Zwyczajne Wa|ne Zgromadzenie zwotuje Zarzqd najpÓźniej w czerwcu kazdego roku.

24.f. Nadzwyczajne Wa|ne Zgronladzenle zwotuje Zarzqd z wtasnej inicjatywy/ na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej |ub na Wniosek akcjonariuszy reprezentujqcych ccl najmniej Lo%

kapitału akcyjnego.

24.3. Zarzqd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciqgu dwÓch tygodni od daty
zgtoszenia wniosku, o ktÓrym mowa w art. 24.2.

24.4. _ skreśIony

24.5. Rada Nadzorcza zwotuje Walne Zgromadzenie:

a. W przypadku, gdy Larzqd nie zwotat Zwyczajnego Wa|nego Zgromadzenia w
przepisanym terminie,

b. jezeli pomimo ztozenia wniosku, o ktÓrym mowa W art. f4.2., Larzqd nie
zwotat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o ktÓrym mowa
w art. f4.3.

24.6. - skreś|ony
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Artykuł 25.

25.L, Porzqdek obrad Walnego Zgromadzenia usta|a Zarzqd W porozumieniu z Radq

Nadzorczq.

25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujqcy co najmniej L0% kapitatu akcyjnego

moga zqdać umieszczenia poszczegÓlnych spraw W porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia.

25.3. _ skreślony.

Artykuł 25.

Wa|ne Zgromadzenia odbywajq się w siedzibie Spotki |ub w Biatymstoku.

Artykuł 27.

WaIne Zgromadzenie może podejmować uchwaty bez względu na Iiczbę obecnych

akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 28.

28.L. Uchwały Watnego Zgromadzenia podejmowane sq zwykłq większościq głosÓw

oddanych, jezeli niniejszy statut |ub ustawa nie stanowiq inaczej. Większość ta Wymagana

jest w szczegÓIności w następujqcych spraulach:

1.)rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania 1arzqdu, bilansu oraz rachunku zyskÓw i strat

za poprzedni rok obrachunkowy,

2)pcdjęcia uchwaty co do podziatu zysku i pokrycia strat,

3)udzielenia abso|utorium wtadzom Społki z wykonania przez nie obowiqzkÓw.

28.2. Uchwaty Walnego Zgromadzenia podeimowane sq większościq 314 oddanych gtosÓw w

sprawach:

1)zmiany statutu, w tym podwyższenia |ub obniżenia kapitatu zaktadowego,

2)emisji obligacji,

3) zbycia przedsiękliorstwa SpÓtki,

4)potqczenia Społki z innq spÓtkq,

5)rozwiqzania Spotki.

28.3. Uchwaty w przedmiocie zmian Statutu SpÓtki zwiększajacych świadczenia akcjonariuszy

|ub uszczup|ajqcych prawa przyznane osobiście poszczegÓ|nym akcjonariuszom wymagajq

zgody wszystkich akclonariuszy, ktÓrych dotyczq.

f8.4. - skreś|ony.

Artykuł 29.

29.1'. Głosowanie na Wa|nym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne gtosowanie zarzqdza się przy

wyborach oraz nad wnioskami o odwotanie cztonkÓw wtadz |ub |ikwidatorÓw Spotki, bqdź o

pociqgnięcie lch do odpowiedziaIności, jak rowniez w sprawach osobistych.

29.2. Uchwaty W sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa SpÓłki zapadajq w jawnym

gtosowaniu imiennym.
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Artykuł 30.

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczqcy Rady Nadzorczej Iub osoba przez niego
wskazana, po czym spośrÓd osob uprawnionych do głosowania wybiera się
przewod n iczqcego Zgromadzen ia.

30.2. Waine Zgromadzenie uchwala swoj regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 31.

31.1. Akcjonariuszom SpÓtki przystugujq uprawnienia okreś|one w art. 433 Kodeksu SpÓtek
Handlowych (prawo poboru).

3L.2. _ skreś|ony

31..3. - skreślony

Vl. GosPoDARKA sPÓŁKl

Artykuł 32.

organizację SpÓtki okreś|a regu|amin organizacyjny uchwalonY przez Zarzqd i zatwierdzony
przez Radę Nadzorczq.

Artykuł 33.

Rokiem obrotowym SpÓtki jest rok ka|endarzowy.

Artykuł 34.

34.L. W ciqgu trzech miesięcy po uptywie roku obrotowego Zarzqd jest obowiqzany
sporzqdzić i ztozyć Radzie Nadzorczej bi|ans na ostatni dzie roku, rachunek zyskÓw i strat
oraz doktadne pisemne sprawozdanie z działa|ności SpÓtki w tym okresie.
34.z. Pierwszy bi|ans SpÓtki Wraz z rachunkiem zyskÓw i strat zostat sporzqdzony za okres od
dnia rejestracji SpÓtki do 31 grudnia L992 r.

Artykuł 35.

35.1.. Czysty zysk SpÓtki może być przeznaczony W szczegÓ|ności na:

1) dywidendę d|a akcjonariuszy,

2)kapitat zapasowy,

3)kapitat rezerwowy,
4)kapitat rezerwowy przeznaczony do podziału między akcjonariuszy W formie

dywidendy,

5)fundusz inwestycji,

6)inne cele określone uchwałq WaInego Zgromadzenia.
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35.2. Termin wypłaty dywidendy usta|a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rozpoczęcie

wyptat powinno nastqpić nie pÓźniej niz w ciqgu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwaty o

podziale zysku.

35.3. Uchwatq Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogq być tworzone rÓwnież inne

fundusze ce|owe. Uchwata okreś|a rodzaj i sposÓb tworzenia (sposob finansowania) tych

funduszy.

35.4. W przypadku nabycia przez Spotkę akcji wtasnych wtrybie art.362 s 1pkt 5 ustawy z

dnia ].5 września 2000 r. - Kodeks spÓtek hand|owych tworzy się kapitat rezerwowy zgodnie

z art. 36 ust. 2a ustawy z dnia 29 września L994 r. o rachunkowości w wysokości kwoty

odpowiadajqcej wartości nabytych przez Spotkę akcji według ceny nabycia tych akcji. Kapitat

rezerwowy tworzony jest z kapitału zapasowego SpÓtki. Kapitat rezerwowy funkcjonuje do

dnia zarejestrowania obnizenia kapitatu zaktadowego. Po zarejestrowaniu obniżenia kapitatu

zaktadowego kapitat rezerwowy przeznacza się na podwyższenie kapitatu zapasowego.

Czynności te nie wymagajQ zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

35.5. Zarzqd może r.a zgodq Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie SpÓtek

Hand|owych podjqć uchwatę o wypłacie akc.lonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeże|i Społka posiada środki wystarczajqce na

wyptatę.

Vll. PoSTANoW|EN|A KoŃcowĘ

Artykuł 36.

Akcjonariusze majq prawo do uzyskania okresowych informacji o sytuacji finansowej SpÓtki,

w zakresie i na warunkach szczegÓtowo określonych przez Radę Nadzorczq.

Artykuł 37.

SpÓtka zamieszcza swe ogtoszenia w Monitorze

d|a pub|lkacji informacjo pochodzqcych ze spÓłek

sta nowi.

Rada Nadzorcza:

/---n.\\
/,''L/łb,e- #lźź,.-.c-o,Ą 

a-

/Mirostaw Fitonowicz/

Sqdowym i Gospodarczym przewidzianym

prawa handlowsgo, o ile przepis prawa tak

iktor Gryko/

I Ewa Anton iu k-Czem iel/
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