
Raport bieżący nr 15/2018 

 

27.09.2018 

 

Temat:  Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że zgodnie z 

otrzymanym w dniu 26.09.2018 r. postanowieniem z dnia 25 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla 

M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii K. 

 

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 1 164 000,00 zł (jeden milion sto 

sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 11 640 000 akcji (jedenaście milionów sześćset 

czterdzieści tysięcy akcji) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. 

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta 11 640 000 akcji, 

po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 11 640 000 głosów. 

 

Struktura kapitału po zarejestrowaniu zmian przedstawia się następująco: 

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, 

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, 

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, 

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, 

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, 

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, 

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, 

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, 

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, 

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, 

- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach podwyższenia kapitału poprzez 

emisję 48 062 akcji serii K Spółki o wartości nominalnej 0,1 zł oraz cenie emisyjnej 1 zł każda, na 

podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2018 r. 

Akcje serii K zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do 

objęcia akcji w związku z ustanowionym programem motywacyjnym adresowanym do członków 

zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki. 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitent sporządził jednolity tekst statutu, który 

stanowi załącznik do niniejszego raportu. 



STATUT 

 
Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. 

(Tekst jednolity) 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

§1 
 

Firma Spółki brzmi: Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Giełda 
Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.  
 

§2 
 

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§3 
 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
 

§4 
 

1. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami. 
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i spółki z udziałem 

kapitału zagranicznego.  
 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
 

§5 
 

 
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest: 
 
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych 
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca 

prowadzenie biura, 
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 
 
 
III. KAPITAŁ I AKCJE  
 

§6 
 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.159.193,90 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto 
dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1 164 000,00 zł (jeden milion sto 
sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.591.939 (jedenaście milionów pięćset 
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) i nie więcej niż 11.640.000 (jedenaście milionów 
sześćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, w tym:  
 
- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000, 
-  246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000, 
- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000, 
- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,  
- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,  



- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000, 
- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000, 
- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000, 
- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych 
numerami 0000001-0291938, 
- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000, 
-nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K, 
oznaczonych numerami 000001-048062. 

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
2. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych 

serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K. 

 
 

§7 
 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej 
dotychczasowych akcji.  

2. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną 
kwotę nie większą niż 200.000,00 zł w terminie do 22 grudnia 2013 r.  

3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem 
wykonania prawa zapisu na akcje, upływającym nie później niż w terminie określonym w ust. 2.  

4. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, obejmuje możliwość objęcia 
akcji także za wkłady niepieniężne, za zgodą Rady Nadzorczej.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uchwały Zarządu w sprawach ustalenia:  
a) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych 

w ramach kapitału docelowego;  
b) ustalenia ceny emisyjnej akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału 

docelowego;  
c) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne;  
d) emitowania akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4, z pozbawieniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części wymagają zgody Rady Nadzorczej.  
6. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do: 
1) zawierania umów o submisje usługowe lub inwestycyjne,  
2) podejmowania działań mających na celu ewentualną ofertę publiczną akcji, dematerializację akcji oraz 

dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji ze 
spółką pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  

7. Przepisy niniejszego paragrafu dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału 
docelowego, nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego 
w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2. 

8. Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 
 

§8 
 

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez 
Spółkę (umorzenie dobrowolne). 
Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, 
termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną 
umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. 
Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. 
może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6. 
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu 
umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie 
nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać 
nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji 
własnych w celu umorzenia. 
Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie 
uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego. 
 
IV. ORGANY SPÓŁKI  
 

§9 
 

Organami Spółki są: 
   1/ Walne Zgromadzenie 



   2/ Rada Nadzorcza. 
   3/ Zarząd  
 

WALNE ZGROMADZENIE 
 

§10 
 

1. Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy czym każda akcja daje prawo jednego 
głosu. 
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. 
 

§11 
 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należą:  
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 
obowiązków,  

b. podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokrycia strat lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy 
akcjonariuszy,  

c. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,  
d. zmiana niniejszego Statutu, w tym także zmiana przedmiotu działalności Spółki,  
e. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub 

sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  
f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  
g. połączenie, podział i przekształcenie Spółki,  
h. rozwiązanie i likwidacja Spółki,  
i. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których 

mowa w art.453 §2 k.s.h.,  
j. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego,  
k. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  
l. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania 
wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 
3. Dokonanie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają 
się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta 
większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. 
 

§12 
 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony 

dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem 
walnego zgromadzenia. 

 
§13 

 
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a w każdym razie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§14 
 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią 
inaczej. 

2. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej 
ważności większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 
50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 
k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. 

 
RADA NADZORCZA 

 
§15 



 
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na 

wspólną kadencję. 
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 
3. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.  
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, 

z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 11 niniejszego Statutu. 
6. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość 

wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały. 
7. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w roku obrotowym.  
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. 
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie 

obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim 
członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Sekretarza. 
Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. 
Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.  

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się 
wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, 
który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia 
Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku. 

11. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie 
dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9-11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, powołania członków 
Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.  

13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 
połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami Statutu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

14. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który szczegółowo określa jej organizację 
i sposób wykonywania czynności. 

15. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada 
Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji. 

 
§16 

 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych 
obowiązków Rady Nadzorczej należy:  

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosków 
Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;  

b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 
100 000 euro, w innych spółkach handlowych;  

c) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości. Przepis art. 393 pkt 4 k.s.h. nie ma zastosowania;  

d) wyrażanie zgody na otwieranie przez Spółkę oddziałów Spółki; 
e) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu 

działalności; 
f) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących 

członków Zarządu ze Spółką; 
g) wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;  
h) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia; 
i) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich 

powoływanie i odwoływanie; 
j) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki; 
k) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku 
delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego 
mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu 
przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej 
jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka 
Zarządu; 

l) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym 
określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia; 

m) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Spółki; 



n) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, 
o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym 

podmiotem zależnym od Spółki (innym niż podmiot, którego jedynym udziałowcem jest Spółka), która 
będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią 
dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 200 000 euro. 

 
ZARZĄD 

 
§17 

 
1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.  
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.  
4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.  

 
§18 

 
1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie 

zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 
zakresu działania Zarządu. 

2. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę 
Nadzorczą  

§19 
 

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu 
samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie, Członek Zarządu łącznie z Prokurentem, dwóch Prokurentów łącznie.  
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu 
samodzielnie.  
 

§20 
 

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo 
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
 
V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 
 

§21 
 

1. Spółka prowadzi rachunkowość i księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie 
odzwierciedlający przychody i zyski, koszty i straty.  

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
 

§22 
 

1. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych. 
2. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 

przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 
3. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości 

nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. 
4. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 

(jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego 

rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 
6. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie 

wyższej niż zysk, o którym mowa w ust.1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu 
spółek handlowych, a w szczególności art. 348 § 1 k.s.h. (kwota do podziału). 

7. Zysk, o którym mowa w ust. 5, względnie kwotę do podziału, o której mowa w ust. 6, rozdziela się pomiędzy 
akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. 

8. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. 

9. Spółka tworzy inne fundusze celowe. Ich wysokość i cel ustala uchwała Walnego Zgromadzenia. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§23 
 



Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez 
Radę Nadzorczą. 
 

§24 
 

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS sp. z o. o. 
2. Założycielami Spółki są: 

a) Jan Kuchno, 
b) Janusz Wróbel, 
c) Jerzy Kulesza, 
d) Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii GEOKART. 

 
§25 

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

przeprowadzeniu likwidacji. 
2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. 
3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku Spółki pozostałego po 

zaspokojeniu wierzycieli. 
 

§26 
 

Z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zwołanego w sposób opisany w § 12 ust. 3, Spółka zamieszcza 
swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie 
przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników. 
 
 

§27 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych 
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  


