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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU PRZENIESIENIA SIEDZIBY STATUTOWEJ RESBUD SE  

Z DNIA 5 LIPCA 2022 

Statut RESBUD SE  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1  

Firma Spółki brzmi: RESBUD SE 

 

§2 

Siedzibą Spółki jest Modlniczka (Rzeczpospolita Polska).  

 

§3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w 

kraju i za granicą. 

3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z 

udziałem zagranicznym. 

4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§4 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony 

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 5 

1. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest: (PKD 70, 10, Z,) działalność firm centralnych 

(head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. 

2. Pozostałym przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) (PKD 70, 22, Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

2) (PKD 64, 99, Z,) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

3) (PKD 73, 11, Z,) działalność agencji reklamowych; 

4) (PKD 46, 19, Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 

5) (PKD 52, 10, Z,) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 

6) (PKD 52, 24, C,) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; 

7) (PKD 69, 20, Z,) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 

8) (PKD 77, 39, Z,) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane. 
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.704.306,00 EURO (trzydzieści cztery milionów siedemset cztery 

tysiące trzysta sześć EURO) i dzieli się na 315.493.684 (trzysta piętnaście milionów czterysta 

dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii A o wartości 

nominalnej 0,11 EURO (jedenaście eurocentów) każda akcja, o numerach od A 000000001 do A 

315493684. Akcje serii A nie są akcjami uprzywilejowanymi w żaden sposób.  

2. Kapitał zakładowy określony w § 6 ust. 1 został opłacony w całości, przed rejestracja Spółki. 

§7 

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji 

nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez 

zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. 

2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów 

niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału 

zapasowego lub rezerwowego. 

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 

§8 

Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie 

dobrowolne). Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.  

 

ORGANY SPÓŁKI  

§9 

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia 

Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. 

Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) 

2. Organami Spółki są: 

1) Zarząd (organ zarządzający); 

2) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy); 

3) Walne Zgromadzenie. 

3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. 

 

ZARZĄD  

§10 

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy 

lata. 

2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, powierza im funkcje w Zarządzie oraz określa liczbę 

członków Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem 

kadencji Zarządu. 

4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres 

nieprzekraczający trzech lat. 
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§11 

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez 

prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. 

2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, 

określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go 

Rada Nadzorcza. 

 

§12 

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa jedyny członek Zarządu. Jeżeli 

Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz do podpisywania dokumentów w imieniu 

Spółki wymagane jest działanie wyłącznie jednego członka Zarządu. 

 

§13 

Upoważniony członek Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje 

Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej 

członków do dokonania takich czynności prawnych. 

 

§14 

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się 

interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej 

jako członek organu. 

 

§15 

1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd 

przekraczającego równowartość kwoty 1.000.000,00 EURO (jeden milion EURO) wymagana jest zgoda 

Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały. 

2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego 

równowartość kwoty 1.000.000,00 EURO (jeden milion EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej 

wyrażona w formie uchwały. 

 

RADA NADZORCZA 

§16 

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i 

trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.  

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. 

5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez 

Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji ma 

prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych 

członków) w miejsce tego (tych), którego (których) uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie 
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kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej 

wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. 

Powołany w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego 

Zgromadzenia, na którym zostanie uzupełniony skład Rady Nadzorczej do minimalnej liczby, 

wymaganej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§17 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza 

Rady Nadzorczej. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady 

Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze 

posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru 

Przewodniczącego. 

 

§18 

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady 

Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia 

otrzymania wniosku. 

 

§19 

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) 

dni przed datą posiedzenia, na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady 

Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie 

pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

§20 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne 

Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

§21 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych 

postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady 

Nadzorczej należy: 

1) Ocena sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem 

faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych biegłych rewidentów; 

2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału 

zysków i pokrycia strat; 
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3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2; 

4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny 

sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu; 

5) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem 

Spółki przekraczające kwotę 1.000.000 EURO określone w §15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki; 

6) Powoływanie Członków Zarządu; 

7) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych 

powodów nie może działać; 

8) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki; 

9) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu; 

10) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki; 

11) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii; 

12) Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; 

13) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą 

przedstawione akcjonariuszom; 

 

WALNE ZGROMADZENIE  

§22 

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§23 

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie. 

 

§24 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 

przepisanym terminie. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 

Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna 

dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad; 

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego 

Zgromadzenia w przepisanym terminie. 

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów 

zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się 

do takich wniosków, ustanawiane są przez przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

§25 

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim 

akcji o ile odmienne regulacje nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 
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3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 

 

§26 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, 

jak również w sprawach osobowych. 

 

§27 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po 

czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie może ustalić swój Regulamin. 

 

§28 

Poza sprawami wymienionymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz niniejszym Statucie do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

1) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  

2) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,  

3) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.  

 

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI  

§29 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.  

3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy.  

4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki 

wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
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APPENDIX NO. 1 TO THE DRAFT TERMS OF TRANSFER OF RESBUD SE REGISTERED OFFICE 

FROM JULY 5, 2022 

RESBUD SE STATUTE  

 

GENERAL PROVISIONS 

§1 

The business name of the Company is Resbud SE. 

§2  

The registered office of the Company is Modlnicza (Republic of Poland).  

§3 

1. The Company operates in the territory of the Republic of Poland and abroad. 

2. The Company may establish branches, divisions, plants, representative offices and other 

organizational units in the country and abroad. 

3. The Company may be a shareholder (stockholder) in other companies, including companies with 

foreign participation. 

4. The Company may use a graphic symbol that distinguishes it. 

§4 

The duration of the Company is unlimited. 

THE OBJECT OF THE ACTIVITY  

§5 

1. The main object of the Company's activities is (PKD 70, 10, Z,) activities of head offices and holding 

companies, excluding financial holdings. 

2. The remaining object of Company’s activities is as follows:  

1) (PKD 70, 22, Z), other business and management consultancy; 

2) (PKD 64, 99, Z,) other financial service activities, not elsewhere classified, except for insurance and 

pension funds 

3) (PKD 73, 11, Z) activities of advertising agencies; 

4) (PKD 46, 19, Z), activities of agents involved in the sale of various types of goods; 

5) (PKD 52, 10, Z) warehousing and storage of other goods; 

6) (PKD 52, 24, C) reloading of goods at other reloading points; 

7) 8(PKD 69, 20, Z,) accounting and bookkeeping activities; tax consultancy; 

8) (PKD 77, 39, Z) rent and lease of other machinery, equipment and tangible goods, not classified 

elsewhere. 

SHARE CAPITAL 

§6 

1. The share capital of the Company amounts to EUR 34,704,306.00 (thirty four million seven hundred 

four thousand three hundred six EUR) and is divided into 315,493,684 (three hundred fifteen million 

four hundred ninety three thousand six hundred eighty four) series A ordinary registered shares with 
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a nominal value of 0.11 EURO (eleven euro cents) each share, with numbers from A 000000001 to A 

315493684.Series A shares are not privileged in any way. 

2. The share capital specified in § 6 sec. 1 was paid in full, prior to the registration of the Company. 

§7 

1. The share capital of the Company may be increased by a resolution of the General Meeting by issuing 

new ordinary shares, both bearer and registered and preference shares, as well as by increasing the 

nominal value of already issued shares. 

2. The increased share capital of the Company may be paid up in cash, with in-kind contributions, 

dividend due to the shareholder, as well as transfer of funds from part of the supplementary or reserve 

capital. 

3. The Company may issue bonds, including bonds convertible into shares. 

§8 

Shares may be redeemed. Shares may be redeemed only with the consent of the shareholder (voluntary 

redemption). The terms of redemption are each time defined by a resolution of the General Meeting. 

COMPANY’S BODIES 

§9 

1. The Company has adopted a dual system of internal structure within the meaning of Art. 38 (a) b of 

Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of October 8, 2001 on the Statute for a European Company 

(SE) (Journal of Laws of the European Union L No. 294, p. 1 as amended) 

2. The governing bodies of the Company are: 

1) the Management Board (governing body); 

2) the Supervisory Board (supervisory body); 

3) the General Meeting. 

3. No person may be a member of the Management Board and Supervisory Board of the Company at the 

same time. 

MANAGEMENT BOARD 

§10 

1. The Management Board of the Company consists of one to five members. The term of office of the 

Management Board is joint and lasts three years. 

2. The Supervisory Board appoints members of the Management Board, entrusts them with functions in 

the Management Board and determines the number of members of the Management Board. 

3. The Supervisory Board may dismiss the President of the Management Board, a member of the 

Management Board or the entire Management Board before the end of the term of office of the 

Management Board. 

4. A member of the Management Board may be reappointed once or more than once, each time for a 

period not exceeding three years. 

§11 

1. The Management Board exercises all powers in the management of the Company, except for the 

powers reserved by law or these Statutes for other bodies of the Company. 

2. The mode of operation of the Management Board, as well as matters that may be entrusted to its 

individual members, are specified in detail in the Regulations of the Management Board. The 

Regulations of the Management Board are adopted by the Management Board of the Company and 

approved by the Supervisory Board. 
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§12 

In the case of a one-person Management Board, the only member of the Management Board shall make the 

declaration of will on behalf of the Company. If the Management Board of the Company consists of more than 

one person, only one member of the Management Board is entitled to make declarations of will and to sign 

documents on behalf of the Company. 

§13 

An authorized member of the Supervisory Board concludes contracts with members of the Management Board 

on behalf of the Company and represents the Company in disputes with members of the Management Board. 

The Supervisory Board may authorize, by way of a resolution, one or more members to perform such legal 

actions. 

§14 

A member of the Management Board may not, without the consent of the Supervisory Board, during his term 

of office in the Company, deal with competitive interests or participate in a competitive company as a partner 

in a civil partnership, partnership or as a member of a body of a capital company or participate in another 

competitive legal person as a member of a body. 

§15 

1. To acquire, sell, charge, or otherwise dispose of the Company's property by the Management Board in 

excess of the equivalent of EUR 1,000,000.00 (one million EUR), the consent of the Supervisory Board 

expressed in the form of a resolution is required. 

2. Taking out liabilities, granting loans, guarantees and sureties by the Company in excess of the 

equivalent of EUR 1,000,000.00 (one million EURO) requires the consent of the Supervisory Board 

expressed in the form of a resolution. 

SUPERVISORY BOARD 

§16 

1. The Supervisory Board consists of five to nine members. The term of office of the Supervisory Board is 

joint and lasts three years. The number of members is determined by the General Meeting by 

resolution. 

2. Members of the Supervisory Board are elected and dismissed by the General Meeting. 

3. A member of the Supervisory Board may be reappointed once or more than once. 

4. Members of the Supervisory Board perform their duties in person. 

5. In the event of death or resignation by a member (members) of the Supervisory Board appointed by 

the General Meeting before the end of his term of office, the Supervisory Board has the right to co-

opt, during its term of office, until the General Meeting appoints a new member (s) to replace this 

(those) whose participation in the Supervisory Board ceased during the term of office. The right to co-

opt, referred to in the preceding sentence, is vested in the Supervisory Board only if the number of 

Supervisory Board members drops below 5 (five) members. A member of the Supervisory Board 

appointed by co-opting operates until the next General Meeting, at which the composition of the 

Supervisory Board will be supplemented to the minimum number required by the generally applicable 

provisions of law.. 

§17 

1. The Supervisory Board elects its Chairman, Vice-Chairman and Secretary of the Supervisory Board from 

among its members. 

2. The Chairman of the Supervisory Board or a person authorized by him convenes and chairs the 

meetings of the Supervisory Board. The Chairman of the outgoing Supervisory Board convenes and 



10 
 

opens the first meeting of the newly elected Supervisory Board and chairs it until the Chairman is 

elected. 

§18 

The Chairman of the Supervisory Board is obliged to convene a meeting at the request of the Management 

Board of the Company or a member of the Supervisory Board. The Chairman of the Supervisory Board convenes 

the meeting within two weeks from the date of receipt of the request. 

§19 

1. For a resolution of the Supervisory Board to be valid, all members of the Supervisory Board must be 

invited to the meeting and at least half of its members must be present at the meeting. 

2. The meetings of the Supervisory Board are convened by electronic letters sent at least 3 (three) days 

before the date of the meeting, to the e-mail addresses indicated in writing by the members of the 

Supervisory Board or by means of direct remote communication. 

3. Resolutions of the Supervisory Board are adopted by an absolute majority of votes cast. If the voting 

remains undecided, the vote of the Chairman of the Supervisory Board is decisive. 

4. The Supervisory Board may adopt resolutions in writing or using means of direct remote 

communication.  

§20 

The Supervisory Board meets in accordance with the Supervisory Board's Work Regulations, adopted by the 

General Meeting, but not less frequently than once a quarter. 

§21 

1. The Supervisory Board exercises permanent supervision over the Company's activities in all areas of 

its activity. 

2. In addition to the matters specified in generally applicable provisions of law, in other provisions of 

these Statutes or in resolutions of the General Meeting, the powers of the Supervisory Board include: 

1) Assessment of the financial statements in terms of compliance with the books, documents and 

the actual state of affairs, and ensuring verification by selected auditors ; 

2) Assessing and giving opinions on the Management Board's report and giving opinions on the 

Management Board's motions regarding the distribution of profits and coverage of losses; 

3) Submitting to the General Meeting a report on the results of activities specified in point 1 and 2; 

4) Preparation and submission to the General Meeting of a written report on the results of the 

assessment of the Company's situation and the assessment of its own work as a body; 

5) Expressing consent to the Management Board for the purchase, sale and any other disposal of the 

Company's property exceeding the amount of EUR 1,000,000 specified in §15 section 1 and 2 of 

the Company's Articles of Association; 

6) Appointing members of the Management Board; 

7) Delegating a member or members of the Supervisory Board to temporarily perform the activities 

of the Management Board of the Company in the event of suspension or dismissal of the entire 

Management Board or when the Management Board cannot act for other reasons; 

8) Establishing the rules and amounts of remuneration for members of the Management Board of 

the Company; 

9) Suspension of a member of the Management Board or the entire Management Board; 

10) Expressing consent to the issue of bonds other than convertible bonds by the Management Board 

of the Company; 

11) Selecting a statutory auditor to audit financial statements in accordance with applicable legal 

regulations in order to ensure due independence of opinion; 

12) Expressing consent to the payment of an advance on a dividend; 
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13) Expressing opinions on draft resolutions of the General Meeting and materials that will be 

presented to shareholders; 

 

GENERAL MEETING 

§22 

The General Meeting may be ordinary or extraordinary. 

§23 

General Meetings may be held at the registered office of the Company, in Kraków or in Warsaw. 

§24 

1. The Ordinary General Meeting is convened by the Management Board within 6 months after the end 

of each financial year. The Supervisory Board convenes an Ordinary General Meeting if the 

Management Board fails to do so within the prescribed period. 

2. The Extraordinary General Meeting is convened by the Management Board of the Company on its own 

initiative or upon a written request of the Supervisory Board or upon a written request of shareholders 

representing at least 1/20 (one twentieth) of the share capital, the request of which must include items 

on the agenda. 

3. The Extraordinary General Meeting should be convened within two weeks from the date of filing the 

request. 

4. The Supervisory Board convenes the General Meeting if the Management Board fails to convene the 

General Meeting within the prescribed period. 

5. A shareholder or shareholders may request that one or more additional items be included in the 

agenda of the General Meeting. The procedures and time limits applicable to such requests shall be 

laid down by the generally applicable law provisions. 

§25 

1. The General Meeting is capable of adopting resolutions irrespective of the number of shares 

represented at it, unless generally applicable provisions of law provide otherwise. 

2. Each share gives the right to one vote at the General Meeting. 

3. Resolutions are adopted by a simple majority of votes cast unless the generally applicable provisions 

of law or these Statutes provide otherwise. 

§26 

Voting at the General Meeting is open. Secret voting is ordered during elections and on motions to dismiss 

members of the governing bodies or liquidators of the Company, or to bring them to justice, as well as in 

personal matters. 

§27 

1. The General Meeting is opened by the Chairman of the Supervisory Board or a person appointed by 

him, and then the Chairman of the Meeting is elected from among those authorized to vote. 

2. The General Meeting may establish its Regulations. 

§28 

In addition to the matters listed in generally applicable law provisions of the Commercial Companies Code and 

these Statutes, the competences of the General Meeting include: 

1) Adoption of the regulations of the General Meeting, 
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2) Appointing and dismissing members of the Supervisory Board and determining their remuneration, 

3) Consideration and resolution of motions presented by the Supervisory Board or the Management Board. 

COMPANY’S ACCOUNTING 

§29 

1. The financial year of the Company is the calendar year. 

2. The dividend payment is made on the dates determined by the General Meeting. 

3. The General Meeting determines the date according to which the list of shareholders entitled to 

dividends for a given financial year is established. 

4. The Management Board is authorized to pay the shareholders an advance on the expected dividend 

at the end of the financial year, if the Company has sufficient funds for its payment. The advance 

payment requires the consent of the Supervisory Board. 
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