STATUT
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Wersja jednolita
§ 1 Firma
1.

Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie działać pod firmą „ASSECO BUSINESS
SOLUTIONS Spółka Akcyjna”.

2.

Spółka może używać w obrocie skrótu „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.”

3.

Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.
§ 2 Siedziba

Siedzibą Spółki jest Lublin.
§ 3 Obszar działania
Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 4 Czas trwania Spółki
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5 Przedmiot działalności Spółki
1.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności
wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie
(zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
a)

Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),

b)

Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),

c)

skreślono,

d)

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),

e)

Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),

f)

Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),

g)

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),

h)

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),

i)

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),

j)

Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

k)

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

l)

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
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m)

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

n)

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD
41.10.Z),

o)

Roboty

budowlane

związane

ze

wznoszeniem

budynków

mieszkalnych

i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
p)

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD
42.21.Z),

q)

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
(PKD 42.22.Z),

r)

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek (PKD
45.11.Z),

s)

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 46.14.Z),

t)

Działalność

agentów

zajmujących

się

sprzedażą

maszyn,

urządzeń

przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
u)

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD
46.19.Z),

v)

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD
46.51.Z),

w)

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części
do niego (PKD 46.52.Z),

x)

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),

y)

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),

z)

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),

aa)

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

bb)

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),

cc)

Sprzedaż

detaliczna

sprzętu

telekomunikacyjnego

prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
dd)

Sprzedaż

detaliczna

sprzętu

audiowizualnego

prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
ee)

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),

ff)

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.79.Z),
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gg)

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z),

hh)

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99.Z),

ii)

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

jj)

Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

kk)

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),

ll)

Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),

mm)

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

nn)

Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

oo)

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

pp)

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

qq)

Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),

rr)

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD
60.20.Z),

ss)

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

tt)

Działalność

w

zakresie

telekomunikacji

bezprzewodowej,

z

wyłączeniem

telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
uu)

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

vv)

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

ww)

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

xx)

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

yy)

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD
62.03.Z),

zz)

Pozostała

działalność

usługowa

w

zakresie

technologii

informatycznych

i komputerowych (PKD 62.09.Z),
aaa)

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z),

bbb)

Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

ccc)

Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

ddd)

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

eee)

Wynajem

i

zarządzanie

nieruchomościami

własnymi

lub

dzierżawionymi

(PKD 68.20.Z),
fff)

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
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ggg)

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych (PKD 70.10.Z),

hhh)

Pozostałe

doradztwo

w

zakresie

prowadzenia

działalności

gospodarczej

i zarządzania (PKD 70.22.Z),
iii)

Badania

naukowe

i

prace

rozwojowe

w

dziedzinie

pozostałych

nauk

przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
jjj)

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD
77.11.Z),

kkk)

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 77.12.Z),

lll)

Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),

mmm) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
(PKD 77.33.Z),
nnn)

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

ooo)

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

ppp)

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
(PKD 81.10.Z),

qqq)

Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą (PKD 82.1),

rrr)

Pozostałe

pozaszkolne

formy

edukacji,

gdzie

indziej

niesklasyfikowane

(PKD 85.59.B),

2.

sss)

Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

ttt)

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

uuu)

Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),

vvv)

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania
koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub
zezwolenie.

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień
zawodowych

przy

wykonywaniu

określonego

rodzaju

działalności,

Spółka

jest

zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane
bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
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§ 6 Kapitał zakładowy
1.

Kapitał zakładowy wynosi 167.090.965 złotych.

2.

Kapitał zakładowy dzieli się na:
a)

10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001
do numeru 10000000, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda,

b)

13.013.914 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001
do numeru 13013914, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda,

c)

5.600.000

akcji

zwykłych

na

okaziciela

serii

C

od

numeru

00000001

do numeru 5600000, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda,
d)

4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D od

numeru

00000001

do numeru 4804279, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda.
§ 7 Akcje
1.

Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu (ewentualnie
dodatkowo cyframi arabskimi) odpowiednio do następujących po sobie emisji
z określeniem liczby akcji danej serii. Akcje każdej serii są oznaczane numerami.

2.

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4.

Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji,
połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
§ 8 Zbywalność akcji

Akcje są zbywalne i mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.
§ 9 Umorzenie akcji
1.

Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2.

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3.

Zarząd uprawniony jest do zakupu akcji w celu umorzenia tylko na podstawie uchwały
Walnego

Zgromadzenia.

Uchwała

powinna

określać

warunki

nabycia,

w

tym

w szczególności maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres, w którym akcje mogą być
nabywane, nie dłuższy jednak niż pięć lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość
zapłaty za nabywane akcje.
4.

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
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§ 10 Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
1.

Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia.

2.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji.
Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego
z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą
Walnego

Zgromadzenia.

Dotychczasowym

akcjonariuszom

przysługuje

prawo

pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo
poboru),

chyba

że

Walne

Zgromadzenie

podejmie

uchwałę

o

wyłączeniu

lub ograniczeniu prawa poboru.
3.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje
z prawem pierwszeństwa.
§ 11 Władze Spółki

Władzami Spółki są:
1.

Walne Zgromadzenie,

2.

Rada Nadzorcza,

3.

Zarząd.
§ 12 Walne Zgromadzenie

1.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia
30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.

3.

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła
tegoż w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć
zwołanie tegoż uzna za wskazane.

4.

Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część
kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia.

5.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)

podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów
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na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty według której ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości
dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
3)

udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków,

4)

zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5)

nabycie,

zbycie

nieruchomości,

użytkowania

wieczystego,

lub

udziału

w

nieruchomości,
6)

podejmowanie

postanowień

dotyczących

roszczeń

o

naprawienie

szkody

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
7)

podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki
i wyznaczaniu likwidatora,

8)

podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
oraz warrantów subskrypcyjnych,

9)

zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu
kapitału zakładowego,

10)

zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki

11)

ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej,

12)

uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia,

13)

podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich
nabycia przez Spółkę.

6.

Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

7.

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne
Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji.

8.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów
chyba, że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

9.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany
siedziby wymaga dla swej skuteczności zgody akcjonariusza Macieja Manieckiego.
Uprawnienie osobiste określone w zdaniu poprzedzającym powinno być wykonywane
w formie oświadczenia składanego przez uprawnionego akcjonariusza do protokołu
z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały w przedmiotowej
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sprawie.
10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
§ 13 Rada Nadzorcza
1.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności.

2.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.

3.

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Członkowie
Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięcio) letniej wspólnej kadencji. Każdy
członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.

4.

Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona
Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej
pracami.

5.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie inny
członek Rady Nadzorczej, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się
nie rzadziej niż co trzy miesiące. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie
na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący
zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania
wniosku.

6.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba
że przepisy

prawa

przewidują

głosowanie

pozostaje

surowsze

nierozstrzygnięte

warunki
decyduje

podejmowania
głos

uchwał.

Jeżeli

Przewodniczącego

Rady

Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
7.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali
pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed
posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie
Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos
na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.

8.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą
Walnego Zgromadzenia.

9.

Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady
Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.

10. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek
handlowych i w Statucie, w tym:
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1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji
obligacji,
3) składanie

Walnemu

Zgromadzeniu

corocznego

pisemnego

sprawozdania

z wyników powyższych ocen,
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach
z Zarządem lub jego członkami,
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe
Spółki,
7) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki,
8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu,
9) zatwierdzenie budżetu na każdy rok obrotowy oraz zatwierdzanie programów
rozwoju poszczególnych obszarów działalności Spółki,
10) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia przez Spółkę spółek prawa
handlowego i fundacji jak i w sprawach przystępowania do istniejących
już podmiotów,
11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub udzielanie
gwarancji lub poręczeń na kwotę przewyższająca 5.000.000 złotych w chwili
dokonania czynności z wyjątkiem:
a)

gdy były one przewidziane w budżecie Spółki lub zatwierdzonej przez Radę
Nadzorczą polityce rozwoju Spółki,

b) gwarancji i poręczeń udzielanych w związku z umowami będącymi w zakresie
przedmiotu

działalności

Spółki,

z

kontrahentami,

współwykonawcami,

podwykonawcami w ramach procedur przetargowych, oraz
c)

udzielanych na rzecz akcjonariusza Spółki, jego podmiotów zależnych lub
stowarzyszonych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
§ 14 Zarząd

1.

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na
zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub
przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
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2.

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa,
Wiceprezesów oraz Członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Zarząd działa na
podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady
Nadzorczej.

3.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

4.

Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu określa funkcje poszczególnych członków.
Rada Nadzorcza na wniosek pełnego składu Zarządu zatwierdza podział kompetencji
pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu.

5.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.

6.

Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej
na 3 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.

7.

W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może
zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.

8.

Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy
z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu
w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna
jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.

9.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym
przez zwołującego.

10. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój
głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.
11. skreślony
12. skreślony
13. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch
członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie
z prokurentem.
§ 15 Udział w zysku i fundusze Spółki.
1.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym

przez

biegłego

rewidenta,

który

został

przeznaczony

przez

Walne

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2.

skreślony

3.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
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1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) fundusz rezerwowy.
4.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze,
w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem
na określone cele.

5.

Wysokość odpisów na kapitały i fundusze określa Walne Zgromadzenie.

6.

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może
być mniejszy niż 8% zysku za dany rok obrotowy. Dokonywanie odpisów na kapitał
zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału
zakładowego.
§ 16 Rachunkowość

Spółka

prowadzi

rachunkowość

oraz

księgi

handlowe

zgodnie

z

obowiązującymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
§ 17 Rok obrotowy
1.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku
kalendarzowego.

2.

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest
sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią
biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy.
§ 18 Postanowienia końcowe

1.

Spółka

zamieszcza

swoje

ogłoszenia

w

Monitorze

Sądowym

i

Gospodarczym

lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu spółek handlowych.
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