TEKST UJEDNOLICONY STAUTU SPÓŁKI
STAN NA DZIEŃ 21.01.2021
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1.

Spółka działa pod firmą 
Kombinat KonopnySpółka Akcyjna.

2.

Spółka może używać skróconej nazwy Kombinat Konopny S.A. oraz wyróżniającego ją
znaku graficznego.
§2

Siedzibą Spółki jest Gronowo Górne.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4
1.

Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i
poza jej granicami.

2.

Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także
zakładać

i

uczestniczyć

w

spółkach,

spółdzielniach,

stowarzyszeniach oraz innych

przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
II.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§5

1.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 13.10.D – Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając
produkcję nici;
2) PKD 01.16.Z – Uprawa roślin włóknistych;
3) PKD

10.89.Z

– Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej

niesklasyfikowana;
4) PKD 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
5) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych.
2.

Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie,
podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

3.

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o
których mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością
dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego.
III.

KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI
§6

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.420.000 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy
złotych) i dzieli się na:
1) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej
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0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 20000000, to
jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),
uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2
(dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu (zwanych dalej: „Akcjami serii A”);
2) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii B, o
wartości 0,10 (dziesięć groszy) każda akcji o numerach od 0000001 do 4200000,
to

jest

o

łącznej

wartości

nominalnej w wysokości 420.000 zł (czterysta

dwadzieścia tysięcy złotych).
2.

Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

3.

Założycielem Spółki jest Maciej Tomasz Kowalski.
§7

1.

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze
emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji
w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

2.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków
zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym (podwyższenie kapitału
zakładowego ze środków Spółki).
§8

1.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.

2.

Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy
ich wykorzystania uchwala Zarząd.
IV.

AKCJE
§9

1.

Akcje są zbywalne.

2.

Akcje w Spółce mogą być emitowane jako akcje imienne, jak i na okaziciela.

3.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na
pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu
Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia
przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to
powinno

wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze

wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu
dostosowania

jego

treści.

Zamiana

akcji

na

okaziciela

na

akcje

imienne

jest

niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na
rynku zorganizowanym.
4.

W

przypadku,

gdy

akcje

imienne

są

objęte

wspólnością

majątkową

małżeńską

akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
5.

Zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu.

6.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem
pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

7.

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa. Umorzenie akcji wymaga uchwały
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Walnego Zgromadzenia.
8.

Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do
nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj
akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub
maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane
akcje

lub

sposób

jego

określenia

bądź

uzasadnienie

umorzenia

akcji

bez

wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie
dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu
nabycia i umorzenia akcji;
2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem
umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie Statutu
Spółki;
4) przeprowadzane

jest

obniżenie

kapitału

zakładowego

Spółki

na

zasadach

przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
AKCJONARIUSZE
§10
1.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie
do wypłaty akcjonariuszom, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej
likwidacji. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym podziale zysku, w
szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały
rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.

Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy
akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.

3.

Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom,
dzień według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za
dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego
Zgromadzenia

o

podziale

zysku,

dywidenda

przysługuje

akcjonariuszom,

którym

przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
4.

Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd,
za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie
wystarczające środki na wypłatę.
ORGANY SPÓŁKI
§11

Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
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§12
1.

W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.

2.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3.

Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.

4.

Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez
Radę Nadzorczą.

5.

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenie
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania.

6.

Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
§ 13

1.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnętrz.

2.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek
handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

4.

Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą
telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest
ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały.

5.

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, o ile zostanie uchwalony.
Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

6.

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu
samodzielnie.
§14

1.

Członek Zarządu, stosownie do art. 380 Kodeksu spółek handlowych, nie może bez zgody
Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.

2.

Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym
przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o
potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

3.

Nie stanowi działalności konkurencyjnej świadczenie przez Członka Zarządu usług lub
pracy albo pełnienie przez niego funkcji w organach podmiotów powiązanych ze Spółką.
§ 15
Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
RADA NADZORCZA
§ 16

1.

Rada Nadzorcza składa się z od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) członków.

2.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią kadencję. Członkowie Rady
Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
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3.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

4.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 5-7 poniżej.

5.

Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej
wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków
Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej
mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa
składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady
Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej
dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.

6.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego
oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

7.

Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5-6 powyżej w drodze kooptacji będą
sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez
najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu
kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym
Zgromadzenie umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady
Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.

8.

Członkowie

Rady

Nadzorczej

wybierają

ze

swojego

grona

Przewodniczącego

i

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 17
1.

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

2.

Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami
niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
5) udzielanie

członkom

Zarządu

zgody

na

zaangażowanie

się

w

działalność

konkurencyjną,
6) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkiem
Zarządu,
7) wybór biegłego rewidenta Spółki,
8) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu,
9) podejmowanie uchwały w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym
10) inne sprawy wniesione przez Zarząd.
§ 18
1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy
lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno
być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli
Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch
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tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając
datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W przypadku niepowołania Przewodniczącego
Rady

Nadzorczej

posiedzenie

zwołuje

Wiceprzewodniczący,

a

w

przypadku

jego

niepowołania, każdy członek Rady Nadzorczej.
2.

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

3.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem
przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie
posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto
uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
§19

1.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa
jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna
większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W
przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał
Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3.

Członkowie Rady Nadzorcze mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest
ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały i bezwzględna większość Członków Rady Nadzorczej głosowała za podjęciem
uchwały.

5.

Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których
Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie
zgłosi sprzeciwu.
§ 20

1.

Uchwały

Rady

Nadzorczej

powinny

być

protokołowane.

Protokół

podpisują

obecni

członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i
imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych
na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.
2.

Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych
na posiedzeniu.
§ 21

Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i
kompetencje.
§22
1.

Rada

Nadzorcza

może

oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności
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członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie
mogą sprawować swoich czynności.
WALNE ZGROMADZENIE
§23
1.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie
sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

3.

Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w terminie określonym w ust.
2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.

4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie
Rady Nadzorczej lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentujących co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego.

5.

Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie
uzna za wskazane.

6.

Akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub
co

najmniej

połowę

ogółu

głosów

w

Spółce

mogą

zwołać

nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenie.
§ 24
1.

Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku lub w Elblągu.

2.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika.

3.

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

4.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych
akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.

5.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile
obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają surowszych
warunków powzięcia uchwał.
§25

1.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego
wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu
albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2.

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie wybiera się spośród osób uprawnionych do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane
zostało

przez

sąd

rejestrowy,

Przewodniczącym

Walnego

Zgromadzenie jest osoba

wskazana przez sąd rejestrowy.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy w szczególności podejmowanie uchwał w
sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielenia

absolutorium

członkom

organom

Spółki z wykonania przez nich

obowiązków,
3) wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego
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zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz
emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek
handlowych,
5) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w
art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
§ 27
Szczegółowy tryb prowadzenie obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenie określa
Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjmowany uchwałą Walnego Zgromadzenia, o ile
zostanie przyjęty.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§28
1.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2.

Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.

3.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
oraz standardami rachunkowości.
§29

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą
Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne
Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z
uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z
zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.
§ 30
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
spółek handlowych.

_________________________
Maciej Kowalski
Prezes Zarządu
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