
WALNE ZGROMADZENIE-------------------------------------------------------------------- 

§ 45 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.------------------- 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą 

zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-------------------- 

§46 

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji 

osobom trzecim, również w siedzibie Spółki.--------------------------------------------------- 

§47 

1. Walne Zgromadzenie  może podejmować uchwały jedynie w sprawach 

objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. ------------------------------------------  

2. Porządek    obrad    proponuje    Zarząd,    albo    inny    podmiot    zwołujący    

Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------  

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący   co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w 

porządku obrad najbliższego Walnego    Zgromadzenia.    Uprawnienie    to    

przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w 

kapitale zakładowym. 

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone na mniej niż czternaście 

dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest 

traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --  

§ 48 

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes 

Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów 



art. 399 § 3 oraz 400 § 3   ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------------------------------------- 

§49 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych 

na nim akcji,  o ile przepisy ustawy z dnia  15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. ------ 

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. --------------------------------------  

§50 

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch 

trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.------------- 

§51 

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się 

przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o 

odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie 

tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub 

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.  

2.  Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 

1 nie stosuje się. ---------------------------------------------------------------------------------- 

§52 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się 

w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. --------------------------------  

§53 

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: ----------------------------  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ---------------------------  



2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----  

3) podział zysku lub pokrycie straty, ----------------------------------------------------------- 

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. ------------  

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ------------------------------------------------  

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -------------------------------------  

2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie 

narusza postanowień § 29 ust. 3 pkt 1 i 2, -------------------------------------------------  

3) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby 

fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, z 

określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu, -----------------------------  

4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej 

w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała 

konkurs, o którym mowa w pkt. 3, ---------------------------------------------------------- 

5) ustalenie  zasad wynagradzania oraz  wysokości  wynagrodzenia  dla  

członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2. -----------------------------------------  

3.  Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące 

majątku Spółki: -----------------------------------------------------------------------------------  

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej 

części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----------------  

2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo 

udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich 

obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania 

o wartości przekraczającej  równowartość kwoty  30.000,00  (słownie:  

trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,  ---------------------------------------------------  

3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub 

nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników 

aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 

50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, ----------------------------  

4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej 



podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, 

likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, ----------------------------------  

5) zawarcie przez Spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z 

członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,---------------------------- 

6) podwyższanie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------  

7) emisja obligacji każdego rodzaju, -----------------------------------------------------------  

8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,------------------------------------ 

9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, -------------------  

10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, ---------------------------------  

11) użycie kapitału zapasowego, ---------------------------------------------------------------  

12) postanowienia   dotyczące   roszczeń   o   naprawienie   szkody   wyrządzonej   

przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ----------------------- 

13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub 

spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, ----------------------------------------  

4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -------------------------------------  

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----------------------------------------  

2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-------------------------------------------- - --------  

3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -------------------- — ---------  

4) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ------------------------------------------------------------  

5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie 

do niej. ------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy 

objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w 

ramach postępowań ugodowych lub układowych lub ugodowych, wymaga zgody 

Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia 

wymaga również: ---------------------------------------------------------------------------------  



1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, 

za wyjątkiem: ----------------------------------------------------------------------------------  

a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, ------------  

b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie 

przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, ----  

c) zbywania   akcji   i   udziałów   objętych  za  wierzytelności   Spółki  w   

ramach postępowań układowych lub ugodowych, ------------------------------------  

2) określanie   wykonywania   prawa   głosu   na   Walnym   Zgromadzeniu   lub   

na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% 

akcji lub udziałów, w sprawach: -----------------------------------------------------------  

a) zawiązania przez spółkę innej spółki, ----------------------------------------------------  

b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki, ------------------------  

c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, ------------  

d) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,----------------------------- 

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego 

zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa 

rzeczowego, ----------------------------------------------------------------------------- --- 

f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo 

udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich  

obciążenie,  leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, 

jeżeli   ich  wartość  przekracza  równowartość  kwoty  30.000,00 (słownie: 

trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, -------------------------------------------------- - 

g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub 

nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników 

aktywów   trwałych,   jeżeli   ich   wartość   przekracza   równowartość   kwoty 

50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,  ----------------------- --- 

h) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o 

podobnym charakterze, ------------------------------------------------------------------ --- 

i)   emisji obligacji każdego rodzaju, ------------------------------------------------------- --- 

j)   nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,  ---------------------------------- --- 

k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia  



15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,------------------------------------ -  

1)   tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, ------------------- ------------ 

m) użycia kapitału zapasowego,  ----------------------------------------------------------- -- 

n) umorzenia udziałów lub akcji, -----------------------------------------------------------  

o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy  

zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---------------------------  

p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki  

lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych. --------------------------------------  

§54 

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 53, powinny 

być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. 

Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady 

Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w§ 53 ust. 1 pkt 2 i 

ust. 2 pkt 1. ------------------------------------------------------------------------------  

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje  

w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach 

Zarządu, w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.------------------------------------------- 

§ 55 

 

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji 

z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 

2000 r.-  Kodeks spółek handlowych.--------------------------------------------------------- 


