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Uchwała Nr ___ /2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”  

Spółka Akcyjna 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna 

postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Pana/Panią ________________________________________ 

 

 

 

Liczba głosów: ………….. 

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z 
prośbą o wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu**: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Uchwała Nr ___ /2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”  

Spółka Akcyjna 

z dnia 28 marca 2017 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” Spółka 

Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

3. Sporządzenie listy obecności.  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Liczba głosów: ………….. 

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 
wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu**: 

_____________________________________________________________________________ 
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Uchwała Nr ___ /2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”  

Spółka Akcyjna 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać _________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Liczba głosów: ………….. 

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 
wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu**: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Uchwała Nr ___ /2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”  

Spółka Akcyjna 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 5 Statutu Spółki, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _________________ na funkcję członka 

Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Liczba głosów: ………….. 

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 
wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu**: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Uchwała Nr ___ /2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”  

Spółka Akcyjna 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH 

„STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie, działając na podstawie art. 431 § 1, 

art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia 

podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 306.000,- zł (trzysta sześć tysięcy 

złotych) i nie wyższą niż 680.000,- zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 

1.531.288,60 zł (jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem 

złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 1.837.288,60 zł (jeden milion osiemset 

trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych, 60/100) i nie wyższej niż 

2.211.288,94 zł (dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem, 94/100), 

poprzez emisję nie mniej niż 900 000 (dziewięćset tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (dwa 

miliony) zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery 

grosze) [„Akcje Serii C”]. 

§ 2. 

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w 

stosunku do wszystkich Akcji Serii C. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz 

proponowaną cenę emisyjną akcji. 

§ 3. 

1. Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości 

podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy 

czym wysokość ta musi mieścić się w granicach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.  

2. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii C wynosić będzie nie mniej niż 3,- zł (trzy złote) i nie 

więcej niż 4, zł (cztery złote). 
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§ 4. 

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj. 

akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok 

obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r., natomiast akcje objęte, opłacone i zarejestrowane w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po tym dniu biorą udział w podziale 

zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. od 

dnia 1 stycznia 2018 r. 

§ 5. 

1. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia 

Akcji Serii C skierowanej do maksymalnie 149 (sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie 

oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania akcji ani 

publicznej oferty akcji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r  poz. 1382). 

Umowy objęcia Akcji Serii C zostaną zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 25 września 

2017 roku. 

2. Wszystkie nowo wyemitowane Akcje Serii C zostaną zaoferowane FRAM Funduszowi 

Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, 

wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w 

Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 948. 

3. Akcje zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone na rynek 

regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie („GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża 

zgodę na dematerializację akcji, a także na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

4. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności 

prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie 

z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi 

GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: 

1) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych 



Karta do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zakładów 
Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. zwołanym na dzień 28 marca 2017 r. 

 
 

 
………………………………… 

Pieczęć firmowa Spółki 
 

7 

 

dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz 

2) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w 

szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów 

wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez KDPW, o ile taka umowa będzie wymagana. 

§ 6. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii C oraz 

podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C,  w tym w szczególności 

do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C – z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, oraz do złożenia 

FRAM Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie oferty objęcia 

wszystkich Akcji Serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz ustalenia 

terminu zawarcia umowy objęcia Akcji Serii C. 

2. Cena emisyjna Akcji Serii C ustalona przez Zarząd podlegać będzie zatwierdzeniu przez 

Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały Rady Nadzorczej. 

3. FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zobowiązany będzie do wpłaty ceny emisyjnej za 

obejmowane Akcje Serii C w terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii C. Akcje 

Serii C mogą być opłacane wyłącznie wkładem pieniężnym. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA 

DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W 

STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII C 

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest 

przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa 

poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w 

przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia 

prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. 

 Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy 

co do akcji serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży 

w interesie Spółki ze względu na konieczność pilnego pozyskania środków finansowych 
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niezbędnych na planowane przez Spółkę inwestycje. W przypadku konieczności zaoferowania 

akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru 

czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele 

inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez 

przepisy Kodeku spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie 

wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału 

w kapitale zakładowym Spółki. 

 Zarząd proponuje, aby ostateczna cena emisyjna została ustalona przez Zarząd za zgodą 

Rady Nadzorczej Spółki. 

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem 

uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia 

prawa poboru. 

 

 

Liczba głosów: ………….. 

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 
wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu**: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Uchwała Nr ___ /2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”  

Spółka Akcyjna 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki  

§ 1. 

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: 

1) § 6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.837.288,60 zł (jeden milion osiemset trzydzieści 

siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych, 60/100) i nie więcej niż 2.211.288,94 zł (dwa 

miliony dwieście jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem, 94/100) i dzieli się na: 

- 4.103.790 (cztery miliony sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Serii A zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, 

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł 

(trzydzieści cztery grosze) każda, 

-  nie mniej niż 900 000 (dziewięćset tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji Serii C  

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda.”  

2) w § 11 Statutu Spółki skreśla się ust. 5, zaś ust. 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie: 

 
„3.  Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w 

sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.   

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie jest ważne bez 
względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.” 

3) § 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 
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„§ 13 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych 

Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na wniosek Rady Nadzorczej albo  

3) na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego Spółki,  

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie czternastu dni od daty 

otrzymania żądania. 

4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały 

będą przedstawiane akcjonariuszom w sposób określony w przepisach kodeksu spółek handlowych i w 

terminach tam przewidzianych.  

 

 

4) po § 15 Statutu Spółki dodaje się  § 15a w następującym brzmieniu: 

„§ 15a 

1. Porządek obrad Walnych Zgromadzeń ustala Zarząd Spółki.  

2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.  

3. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż  na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie lub w postaci 

elektronicznej. 

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 

akcjonariuszy. 

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad.  

 

§ 2. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Liczba głosów: ………….. 

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 
wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu**: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Uchwała Nr ___ /2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”  

Spółka Akcyjna 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki 

uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr __ powyżej. 

 

„STATUT SPÓŁKI 
 

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” 
SPÓŁKA AKCYJNA 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna. Spółka może 

używać w obrocie skrótu: ZUK „Stąporków” S.A.  

2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub 
skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze 
którego będzie prowadzona działalność.  

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.  
 

§ 2 
Siedzibą Spółki jest miasto Stąporków.  

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

2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i 
wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i 
zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa 
handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, 
przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i 
faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.  

 
§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  



Karta do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zakładów 
Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. zwołanym na dzień 28 marca 2017 r. 

 
 

 
………………………………… 

Pieczęć firmowa Spółki 
 

13 

 

§ 5 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1/ produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z,  
2/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania – 16.29.Z,  
3/ produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z,  
4/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z,  
5/ produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 25.21.Z,  
6/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – 25.29.Z,  
7/ produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – 25.30.Z,  
8/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z,  
9/ obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,  
10/ produkcja zamków i zawiasów – 25.72.Z,  
11/ produkcja pojemników metalowych – 25.91.Z,  
12/ produkcja złączy i śrub – 25.94.Z,  
13/ produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych – 25.99.Z,  
14/ produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych – 28.15.Z,  
15/ produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 28.21.Z,  
16/ produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków – 28.22.Z,  
17/ produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 
28.99.Z,  
18/ produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z,  
19/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,  
20/ naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z,  
21/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z,  
22/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z,  
23/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – 72.11.Z,  
24/ pozostałe badania i analizy techniczne – 71-20.B,  
25/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z.  

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu 
takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.  

 
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.837.288,60 zł (jeden milion osiemset trzydzieści 

siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych, 60/100) i nie więcej niż 2.211.288,94 zł (dwa 

miliony dwieście jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem, 94/100) i dzieli się na: 

- 4.103.790 (cztery miliony sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Serii A zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, 

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł 
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(trzydzieści cztery grosze) każda, 

-  nie mniej niż 900 000 (dziewięćset tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji Serii 

C  zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. 

2. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

3. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  

4. Akcje imienne mogą zostać na wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na akcje na 
okaziciela.  

5. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisje nowych akcji, 
imiennych lub na okaziciela, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.  

 
§ 7 

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem 
pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.  

§ 8 
1. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je w Spółce i informuje na piśmie 

Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie 
pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. 
Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni 
bilans roczny.  

2. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do 
pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne.  

3. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z 
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w części, 
składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze 
zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złożone po 
upływie terminu, są bezskuteczne.  

4. Jeśli oferta została przyjęta przez jednego Akcjonariusza, Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz 
tego Akcjonariusza. Jeśli natomiast oferta została przyjęta przez więcej niż jednego Akcjonariusza, 
Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do 
posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielność jednej akcji 
oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne 
nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą 
się proporcjonalnemu nabyciu. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w 
postanowieniu ust. 3, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale 
akcji.  

5. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień ust. 1- 4 powyżej, obowiązany 
jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o 
przydziale akcji. Własność akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny.  

6. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 1- 5 powyżej, może nastąpić bez 
ograniczeń.  

7. Zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zastaw może być ustanowiony bez ograniczeń, jeśli 
Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wystąpienia przez zastawcę do Zarządu z 
wnioskiem o udzielenie zgody.  
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§ 9 

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału 
zakładowego.  

2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. 
Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.  

3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej 
obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.  

4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój 
rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.  

 
IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 10 
Organami Spółki są:  

1) Walne Zgromadzenie,  

2) Rada Nadzorcza,  

3) Zarząd.  
 

Walne Zgromadzenie 
§ 11 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.  

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub 
przepisach kodeksu spółek handlowych.  

3. Walne zgromadzenie Zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w 
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.   

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie jest ważne bez 
względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

§ 12 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu 
roku obrotowego.  

§ 13 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych 

Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na wniosek Rady Nadzorczej albo  

3) na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki,  

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie czternastu dni od daty 
otrzymania żądania. 
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4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały 
będą przedstawiane akcjonariuszom w sposób określony w przepisach kodeksu spółek handlowych i w 
terminach tam przewidzianych.  

§ 14 
1. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.  
2. Rada Nadzorcza, za wyjątkiem przypadku określonego w § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu, ma prawo 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołaniie, a Zarząd 
nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie.  

§ 15 
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z 

zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.  
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w 

przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać 
szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy 
umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego 
zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili 
taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.  

3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście 
lub przez swych pełnomocników.  

§ 15a 

1. Porządek obrad Walnych Zgromadzeń ustala Zarząd Spółki.  

2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.  

3. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż  na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie lub w postaci 

elektronicznej. 

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 

akcjonariuszy. 

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad.  

§ 16 
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego 
Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy 
"za", "przeciw" i "wstrzymujące się”.  

§ 17 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w 

przypadku nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana przez Zarząd., 
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po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je 
Akcjonariusz, reprezentujący najwyższy pakiet głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub jego 
pełnomocnik.  

 
§ 18 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:  
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także 

sprawozdania z działalności Spółki;  

2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania 
przez nich obowiązków;  

3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy 
utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb 
wykorzystania takich funduszy;  

4) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany 
rok (dnia dywidendy);  

5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania 
członków Rady Nadzorczej;  

6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;  

7) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 
Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;  

8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;  

9) zmiana Statutu;  

10) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;  

11) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków 
ich umorzenia;  

12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;  

13) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;  

14) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;  

15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  
 

§ 19 
1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia.  

2. Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności 
przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.  
 

Rada Nadzorcza 
§ 20 

W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w 
tym Przewodniczący, nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz Rady Nadzorczej  

§ 20a 
1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.  



Karta do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zakładów 
Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. zwołanym na dzień 28 marca 2017 r. 

 
 

 
………………………………… 

Pieczęć firmowa Spółki 
 

18 

 

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą 
określa regulamin Rady Nadzorczej.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z 
trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w 
drodze uchwały Rady Nadzorczej.  

4. W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może inkorporować zadania 
Komitetu Audytu do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w 
zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.  

5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w 
dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności 
członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.  

6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o 
charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym 
opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.  

7. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we 
wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.  

8. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz spraw 
należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa 
Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa 
Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.  
 

§ 21 
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć 

lat.  
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie 

przed upływem kadencji.  
3. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada 

Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne 
Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie 
kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej 
wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki 
członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny 
swojej nieobecności na piśmie.  
 

 
§ 22 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z 
grona członków Rady, w głosowaniu tajnym.  

§ 23 
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku 
obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony 
przez Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch 
tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni 
od dnia otrzymania takiego wniosku.  
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§ 24 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub 

wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – 
Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek uprawnionych.  

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
na którym wybrano Radę w ciągu 7 dni.  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być 
wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się 
datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, 
jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na 
poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

4. Zaproszenie alternatywnie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty 
kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady 
Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego 
terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie 
wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż 
członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka 
Rady Nadzorczej.  

 
§ 25 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo 
zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w 
porządku obrad.  

§ 26 
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta 
w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a 
także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość.  

 
§ 27 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  
 

§ 28 
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:  

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków 
Zarządu;  

2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków 
zatrudniania członków Zarządu;  



Karta do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zakładów 
Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. zwołanym na dzień 28 marca 2017 r. 

 
 

 
………………………………… 

Pieczęć firmowa Spółki 
 

20 

 

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności 
członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;  

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki;  

5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;  

6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 
stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i 
pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z 
wyników tej oceny;  

7) coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji spółki,  

8) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości,  

9) wyrażanie zgody na wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń 
lub gwarancji,  

10) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania o 
wartości przekraczającej wielkości określone uchwałą Rady Nadzorczej,  

11) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.  

 

§ 29 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny 
swojej nieobecności na piśmie.  

Zarząd 

§ 30 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.  

 

§ 31 

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch 
Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.  

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.  

3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty członków Zarządu 
wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.  

4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z 
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.  

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy.  

 

§ 32 

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek 
Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

§ 33 

1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób 
prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy 
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obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu 
Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego statutu.  

2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały 
Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu 
Zarządu.  

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.  

4. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.  

 

§ 34 

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady 
Nadzorczej.  

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 35 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

§ 36 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością 
Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok 
obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału 
zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a 
pozostałe po pokryciu kosztów emisji. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, 
jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć 
jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.  

2. Ponadto Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze przewidziane w 
przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego.  

§ 37 

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na 
zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.  

 

§ 38 

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające 
na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie 
finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę 
zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w 
celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.  

§ 39 

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany 
następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.  

2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”.  
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3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych 
likwidatorów.  

4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.”  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Liczba głosów: ………….. 

Głos „za” Głos „przeciw” Głos „wstrzymuje się” 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 
wpisanie do protokołu. 
 
Treść sprzeciwu**: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


