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Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A. w dniu 

09.06.2021 r. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Wojciech Szabunio, który 

oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego 

zwołania, że reprezentuje cały kapitał zakładowy  tj. akcjonariuszy: Sescom S.A. 

w Gdańsku i Project Evolution Sp. z o.o. w Gdańsku, a w związku z tym jest ono 

zdolne do podjęcia uchwał w ramach porządku obrad obejmującego: ------------- 

1.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------- 

2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania 

uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------- 

4.  Powzięcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru oraz o podwyższeniu 

kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------------------------------------ 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.------------------------------ 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-- 

7. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------ 

 

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (200.000 ważnymi 

głosami ZA ze 100.000 akcji - 100% kapitału zakładowego) następujące 

uchwały:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 1 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii Spółka 

Akcyjna wybiera Wojciecha Szabunio na przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------ 

Uchwała nr 2 

w sprawie przyjęcia porządku obrad  

Walne Zgromadzenie Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii Spółka 

Akcyjna przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------- 
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Uchwała nr 3  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i 

wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  

Walne Zgromadzenie Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna 

uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 1 

Podwyższenie kapitału zakładowego 

I. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych 

do kwoty 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) złotych to jest o kwotę 2.600.000 

(dwa miliony sześćset tysięcy) złotych.-------------------------------------------------------------- 

II. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez zamkniętą 

niepubliczną subskrypcję obejmującą:--------------------------------------------------------------- 

a) 1.463.000 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące)   nowych 

akcji serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda; ------------------------------------------------ 

b) 1.137.000 (jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy) nowych akcji serii C o 

wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;---------------------------------------------------------- 

III. Objęcie akcji serii B nastąpi w drodze zamkniętej niepublicznej subskrypcji 

adresowanej do Sescom SA w Gdańsku.-------------------------------------------------------- 

IV. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze zamkniętej niepublicznej subskrypcji 

adresowanej do Sescom SA w Gdańsku - 1.000.000 (jeden milion) akcji oraz do 

Project Evolution Sp. z o.o w Gdańsku - 137.000 (sto trzydzieści siedem tysięcy) akcji.  

V. Akcje serii B i akcje serii C będą akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do 

głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadać będą dwa głosy na Walnym 

Zgromadzeniu. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych serii B i serii C będzie wymagało zgody 

Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Akcje serii B i serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------ 

VIII. 1.463.000 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii 

B o  wartości  nominalnej 1 (jeden) złoty zostanie pokryte wkładem niepieniężnym 

obejmującym: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ustanowienie na rzecz Spółki licencji wyłącznej do korzystania z wynalazków  

stanowiących skomercjalizowaną wartość intelektualną;--------------------------------------- 

1.1. Przedmiot wkładu – zakres praw własności intelektualnej stanowiących 

skomercjalizowaną wartość intelektualną w rozumieniu art. 4a pkt 23 Ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmujący: ------------------- 

1.1.1. Wynalazki objęte patentami ------------------------------------------------------------------- 

a) PAT.225119  „Generator wodoru oraz tlenu” ---------------------------------------------- 

b) PAT.229230  „Zespół generatora wodoru oraz tlenu” ----------------------------------- 
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c) PAT.229335   „Zespół kotła parowego” --------------------------------------------- 

1.1.2. Wynalazek objęty zgłoszeniem o udzielenie patentu z dnia 2020-12-21, zespół 

wodorowego kotła grzewczego.----------------------------------------------------------------------- 

1.2. Wartość licencji do korzystania z wynalazków stanowi kwota opłaty licencyjnej 

z tytułu udzielenia Spółki licencji do korzystania z wynalazków objętych patentami oraz 

wynalazku objętego zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP, która wynosi 

216.000,00 (dwieście szesnaście tysięcy) złotych netto i została ustalona poprzez 

pomnożenie wartości opłaty rocznej przez liczbę 2 lat, na którą zostanie udzielona 

licencja.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2.1. Wartość rocznej opłaty licencyjnej dla wynalazków obejmujących: “Zespół kotła 

parowego” (PAT.229335)  „Zespół wodorowego kotła grzewczego” (Zgłoszenie o 

udzielenie patentu na wynalazek) wynosi 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) złotych 

netto rocznie. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2.2. Wartość rocznej opłaty licencyjnej dla wynalazków obejmujących: „Generator 

wodoru oraz tlenu” (PAT.225119);  „Zespół generatora wodoru oraz tlenu” 

(PAT.229230) wynosi  71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych netto rocznie.---- 

1.3. Warunki licencji: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1.3.1. Czas, na który zostaje udzielona licencja -  2 (dwa) lata od dnia przekazania 

aportu, to jest podpisania umowy licencyjnej. ----------------------------------------------------- 

1.3.2. W okresie udzielenia licencji Sescom S.A. nie ma prawa rozwiązania umowy 

licencji (z wyjątkiem przypadków naruszenia warunków licencji) ani zbycia praw do 

wynalazków opisanych  w punkcie 1.1. powyżej na rzecz osób trzecich. ------------------ 

1.3.3. Licencjobiorca będzie uprawniony do udzielania dalszych licencji. ----------------- 

1.3.4. Po upływie okresu 2  lat licencjobiorca będzie uprawniony do nabycia nowej 

licencji  na okres kolejnych 2 lat na warunkach dotychczasowych z zastrzeżeniem, że 

opłaty licencyjne ustalone w wycenie mogą zostać zwaloryzowane o współczynnik  

inflacji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4. Szczegółowe warunki licencji określa umowa licencyjna. ----------------------------- 

1.5. Wartość aportu została ustalona na podstawie wycen, które zostały 

sporządzone przez Rzeczoznawcę Majątkowego Pawła Domzała (uprawnienia nr 

4025). Wyceny zostały sporządzone według stanu na dzień 20 kwietnia 2021 roku. --- 

1.6. Kopie wycen opracowanych przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Domzała 

(uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 4025) stanowią Załączniki 1-2 do  

sprawozdania akcjonariuszy z dnia 7.06.2021r. -------------------------------------------------- 

1.7. Umowa licencyjna, o której mowa w punkcie 1.4., zostanie podpisana przez 

osoby uprawnione do reprezentacji w dniu podjęcia uchwały Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A. ---------------- 

2. Przeniesienie na rzecz Spółki prawa do wartości niematerialnej 

wytworzonej we własnych zakresie w ramach projektów rozwoju technologii 

wodorowych 
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2.1. Przedmiotem wkładu jest wartość niematerialna wytworzona we własnych 

zakresie w efekcie zakończonych projektów wodorowych (przyjęta do używania w dniu 

30.09.2019 roku jako koszt zakończonych prac rozwojowych „Projekt wodorowy”).----- 

2.2. Wartość wkładu w postaci wartości niematerialnej Projekt wodorowy została 

ustalona w oparciu o wartość nakładów faktycznie poniesionych pomniejszonych o 

dotychczasowe umorzenie, czyli w oparciu o wartość netto w księgach rachunkowych 

Sescom S.A.  Wartość ta odpowiada wartości rynkowej tych praw:-------------------------- 

i. wartość brutto (koszt wytworzenia) – 644.097,11 zł------------------------------------- 

ii. dotychczasowe umorzenie – 214.699,00 zł------------------------------------------------ 

iii. wartość netto (różnica wartości brutto i dotychczasowego umorzenia) – 

429.398,11 zł. 

3. Przeniesienie na rzecz Spółki nakładów i praw do projektów rozwojowych 

będących w trakcie realizacji 

3.1. Przedmiotem nakładów są prace rozwojowe realizowane w ramach projektów:  

3.1.1. Elektrolizer (projekt rozwojowy nr 2001000013),----------------------------------------- 

3.1.2. Kocioł Wodorowy (projekt rozwojowy nr 2001000023),--------------------------------- 

3.2. W ramach projektu Elektrolizer (projekt rozwojowy nr 2001000013), o którym 

mowa w punkcie 3.1.1., Sescom S.A. poniósł nakłady na: ------------------------------------ 

3.2.1. Projekt modułowego i skalowalnego elektrolizera alkalicznego z elektrodami 

asymetrycznymi o profilu zamkniętym i przeponą mikroporowatą. Dokumentacja 

projektowo-konstrukcyjna skalowalnego elektrolizera modułowego:------------------------- 

a) projekt podstawowego rozwiązania o mocy 10kW jako wyjście do 

prototypowania i prefabrykowania urządzenia----------------------------------------------------- 

b) opracowanie koncepcji modułowego składania urządzeń w zestawy i stosy 

zwiększające nominalną moc rozwiązania --------------------------------------------------------- 

c) opracowanie kompaktowej zabudowy zestawów urządzeń w obudowach na 

bazie kontenerów morskich 20’ i 40’------------------------------------------------------------------ 

3.2.2. Prototyp elektrolizera laboratoryjnego (EL LAB), wraz z dokumentacją;----------- 

3.2.3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych na Politechnice Gdańskiej w zakresie 

związanym z badaniem prototypu laboratoryjnego elektrolizera alkalicznego z 

elektrodami asymetrycznymi o profilu zamkniętym i przeponą mikroporowatą------------ 

3.2.4. Łączna wysokość nakładów Sescom S.A. na projekt rozwojowy opisany w 

punkcie 3.2  wynosi 270.724,15 zł netto zgodnie z Załącznikiem nr 3 do  sprawozdania 

akcjonariuszy z dnia 7.06.2021r. --------------------------------------------------------------------- 

3.3. W ramach projektu Kocioł Wodorowy (projekt rozwojowy nr 2001000023), o 

którym mowa w punkcie 3.1.2, Sescom S.A. poniósł nakłady na: --------------------------- 

3.3.1. Prototyp kotła wodorowego-------------------------------------------------------------------- 

3.3.2. Dokumentację dotyczącą prototypu kotła wodorowego stanowiąca podstawę 

dla wniosku zgłoszenia patentowego z dnia 2020-12-21 dla zespołu wodorowego kotła 

grzewczego (pkt. 1.1.2.)--------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3.3. Łączna wysokość nakładów Sescom S.A. na projekt rozwojowy opisany w 

punkcie 3.3  wynosi 547.865,07 zł netto zgodnie z Załącznikiem nr 4 do sprawozdania 

akcjonariuszy z dnia 7.06.2021r.---------------------------------------------------------------------- 

3.4. Łączna wysokość nakładów Sescom S.A.  na projekty rozwojowe opisane w 

punktach 3.2-3.3 wynosi: ------------------------------------------------------------------------------- 

 Elektrolizer    270 724,15 PLN 

 Kocioł wodorowy   547 865,07 PLN 

 Razem:    818 589,22 PLN 

4. Łączna wartość elementów wchodzących w skład wkładu niepieniężnego 

Sescom Spółka Akcyjna do spółki Bałtyckie Centrum Transferu Technologii 

Spółka Akcyjna wynosi 1.463.987,33 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt 

trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem 33/100) złotych.------------------------------ 

IX.Objęcie akcji serii C nastąpi w zamian za wkłady pieniężne wniesione przez Sescom 

SA w Gdańsku w kwocie 1.000.000 (jeden milion) złotych oraz Project Evolution Sp. z 

o.o w Gdańsku w kwocie 137.000 (sto trzydzieści siedem tysięcy) złotych. --------------- 

X.Akcjonariusze oświadczają, że zapoznali się ze sprawozdaniem akcjonariusza 

SESCOM Spółka Akcyjna w Gdańsku oraz Project Evolution Sp. z o.o. w Gdańsku 

z dnia 7 czerwca 2021 r. oraz opinią biegłego rewidenta Zygmunta Cichockiego 

badającego to sprawozdanie. ------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Wyłączenie prawa poboru 

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

w stosunku do wszystkich akcji serii B oraz serii C, które zostaną objęte przez 

SESCOM Spółka Akcyjna w Gdańsku.-------------------------------------------------------------- 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona 

na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 3 

Dematerializacja akcji serii B i C 

Upoważnia się Zarząd Spółki do rejestracji akcji nowej emisji t.j. akcji serii B i serii C w 

rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Michael Strom Dom Maklerski. ------------- 

 

Uchwała nr 4 

w sprawie zmiany Statutu Spółki  

1. § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 1. Spółka działa pod firmą SES Hydrogen Spółka Akcyjna i może używać skrótu 

firmy SES Hydrogen S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.---------------------- 
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2. § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) 

złotych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.  Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:------------------------------------------------------ 

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o 

numerach od 000 001 do 100 000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden zloty) każda.  

b) 1.463.000 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące)   

akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden zloty) każda. -------------------------- 

b) 1.137.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy) akcji serii 

C o wartości nominalnej 1 zł (jeden zloty) każda.---------------------------------------- 

3.  Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda 

akcja imienna serii A daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. ---------------------------- 

4. Akcje imienne serii B i serii C  są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że 

każda akcja imienna serii B i serii C  daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. ------- 

5. Do czasu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu akcje imienne serii 

B są uprzywilejowane w ten sposób, że akcjonariusz (akcjonariusze) posiadający te 

akcje są uprawnieni  do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady 

Nadzorczej. Oświadczenie o powołaniu następuje w drodze pisemnego oświadczenia, 

składanego Spółce. W tym samym trybie następuje odwołanie członków  Rady 

Nadzorczej wybranych  przez akcjonariusza (akcjonariuszy)  posiadających  akcje serii 

B.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Akcjonariusze pokryją kapitał zakładowy gotówką w całości przed 

zarejestrowaniem Spółki. ------------------------------------------------------------------------------- 

3. W § 11 ust. 4. Otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------- 

„4. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje 

Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana 

jest w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany 

uchwałą Walnego Zgromadzenia.”-------------------------------------------------------------------- 

 

6. § 18 ust. 3  otrzymuje następujące brzmienie:-------------------------------- 

„3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w 

Gdyni.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Skreśla się §21 i §22. Dotychczasowe §23 i §24 oznacza się jako §21 i 

§22.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 5 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu  

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmian przyjętych w dniu 

dzisiejszym: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Statut „SES Hydrogen” Spółka Akcyjna 

§ 1 

Spółka działa pod firmą SES Hydrogen Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy 

SES Hydrogen  S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.----------------------------- 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk, województwo pomorskie.------------------------------- 

 

§ 3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.--------- 

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, 

przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, i inne placówki, jak również przystępować 

do innych spółek lub podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą. -------------- 

§ 4 

1.  Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ---------------------------------------------------- 

3. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za 

granicą.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 5 

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:------- 

1) 27.1. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury 

rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej----------------------------------------------- 

2) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego----------------------------------- 

3) 28.1. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia-------------------------------------- 

4) 28.2. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia--------------------- 

5) 28.9. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia----------------- 

6) 33.1. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i 

urządzeń----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) 33.2. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia--------------- 

8) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych------------------------------------------------------------------------------------------ 

9) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych------------------------------------------------------------------------------ 

10) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane----------------------------------------------------------------------------------- 

11) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych---------------------------------------------- 

12) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, 

budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej------------------------------------------------ 

13) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń----------------------------- 
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14) 58 – Działalność wydawnicza--------------------------------------------------------------------- 

15) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem--------------------------------------- 

16) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki----------------- 

17) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi---- 

18) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych------------------------------------------------------------------------------------- 

19) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność--------------------------------------------------------------------------------- 

20) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów----------------------------------------------- 

21) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania------------------------------------------------------------------------------------------ 

22) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;- 

23) 71.20.Z Pozostałe badania i analizy techniczne-------------------------------------------- 

24) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;---------- 

25) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych;------------------------------------------------------------------- 

26) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;--------------------- 

27) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;----------------------------------------------------------------------------------- 

28) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana----------------------------------------------- 

29) 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji.------------------------------------------------------------- 

§ 6 

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) 

złotych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.  Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:------------------------------------------------------ 

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o 

numerach od 000 001 do 100 000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden zloty) każda.  

b) 1.463.000 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące)   

akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden zloty) każda. -------------------------- 

b) 1.137.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy) akcji serii 

C o wartości nominalnej 1 zł (jeden zloty) każda.---------------------------------------- 

3.  Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda 

akcja imienna serii A daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -------- 

4. Akcje imienne serii B i serii C  są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że 

każda akcja imienna serii B i serii C  daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Do czasu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu akcje imienne serii 

B są uprzywilejowane w ten sposób, że akcjonariusz (akcjonariusze) posiadający te 

akcje są uprawnieni  do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady 

Nadzorczej. Oświadczenie o powołaniu następuje w drodze pisemnego oświadczenia, 
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składanego Spółce. W tym samym trybie następuje odwołanie członków  Rady 

Nadzorczej wybranych  przez akcjonariusza (akcjonariuszy)  posiadających  akcje serii 

B.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Akcjonariusze pokryją kapitał zakładowy gotówką w całości przed 

zarejestrowaniem Spółki. ------------------------------------------------------------------------------- 

§ 7 

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. ----------------------------------------------------- 

2. Na żądanie akcjonariusza Spółka dokonuje zamiany akcji imiennych na akcje na 

okaziciela i odwrotnie.------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 8 

1. Akcja Spółki może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody  akcjonariusza (umorzenie 

przymusowe).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy 

akcjonariusz. Po zawarciu pod warunkiem zawieszającym  polegającym na tym, że 

prawomocny stanie się wpis do rejestru przedsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału 

zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom umowy nabycia akcji 

przeznaczonych do umorzenia. Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęcie uchwały o 

umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych. Zawarcie umowy 

nabycia przez Spółkę akcji od akcjonariusza w celu ich umorzenia stanowi zgodę 

akcjonariusza na umorzenie akcji objętych tą umową.------------------------------------------ 

3.Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego 

Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz 

warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla 

akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może 

zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do rejestru 

przedsiębiorców dotyczących obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego 

umarzanych akcjom. ------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia przez Spółkę każdej akcji będzie 

równe ilorazowi wartości aktywów netto Spółki, wynikającej z ostatniego 

zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki i 

łącznej liczby akcji Spółki.------------------------------------------------------------------------------- 

5. Umorzenie przymusowe może dotyczyć akcji należących do akcjonariusza, wobec 

którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub który złożył 

oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. Do wypłaty na rzecz osoby 

uprawnionej wynagrodzenie z tytułu przymusowego umorzenia akcji stosuje się 

postanowienia ust. 4. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 9 

1. Zbycie akcji imiennych jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej.-------------------- 
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2. Akcjonariusz zamierzający zbyć imienne akcje Spółki zgłasza swój zamiar Radzie 

Nadzorczej wskazując ilość akcji przeznaczonych do zbycia, cenę oraz nabywcę. W 

ciągu 30 dni od daty zgłoszenia Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie lub wskazuje innego nabywcę. Cena sprzedaży akcji 

wskazana przez Radę Nadzorczą w związku z nie udzieleniem zgody na zbycie akcji 

stanowić będzie iloraz wartości aktywów netto Spółki, wynikającej z ostatniego 

zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki i 

łącznej liczby akcji Spółki. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. O ile strony nie umówią się inaczej, nabywca wskazany przez Radę Nadzorczą 

zapłaci za nabyte akcje jednorazowo, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od 

daty zawarcia umowy zbycia akcji. ------------------------------------------------------------------- 

4. Zbycie akcji na okaziciela nie wymaga zgody Spółki. ---------------------------------------- 

5. Inne rozporządzenia akcjami niż ich zbycie, w tym w szczególności obciążenie akcji 

prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej 

wydanej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza 

zamierzającego objąć akcje prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi. ---------------------- 

6.Zastawnikom lub użytkownikom praw z akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym 

Zgromadzeniu, chyba że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku w tej sprawie.------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 10 

Organami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zarząd, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

§ 11 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym z Prezesa Zarządu.-------------------------- 

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu 

wynosi trzy lata.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka zarządu, powołanego 

przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem 

mandatów pozostałych członków Zarządu. -------------------------------------------------------- 

4. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje 

Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana 

jest w okresie między posiedzeniami rady Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany 

uchwałą Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------- 

5.Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin 

Zarządu określa szczegółowy wewnętrzny podział pomiędzy Członkami Zarządu 

czynności w ramach zarządzania Spółką.---------------------------------------------------------- 
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§ 12 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu 

samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu 

działający wraz z prokurentem bądź dwóch prokurentów łącznie. --------------------------- 

 

§ 13 

1. Zarząd : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone kompetencjom innych organów Spółki, 

w tym decyzje o tworzeniu w Spółce funduszy celowych. -------------------------------------- 

2) zarządza majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie 

gospodarczym, przestrzega prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał 

podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.  

2. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali 

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i na posiedzeniu Zarządu obecna 

jest większość Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają 

bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zarząd może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez odbycia 

posiedzenia Zarządu (podjęcie uchwały trybie obiegowym). Projekty uchwał, które 

mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedkładane do podpisu wszystkim 

Członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu. Złożenie podpisu pod uchwałą stanowi 

wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. ------------------------------------------ 

4. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań, 

dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować 

będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.-- 

 

§ 14 

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu osób powoływanych na okres 

wspólnej kadencji.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie.--------------- 

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.--- 

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za 

ostatni rok działalności.- -------------------------------------------------------------------------------- 

5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego przed 

wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka Rady. Liczba dokooptowanych członków 

Rady nie może przekroczyć połowy składu Rady Dokooptowani członkowie Rady winni 

być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z 

upływem kadencji Rady. -------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 15 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad pracami Zarządu oraz Spółki.------------ 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności: -------------------------------- 

1) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, w tym 

bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ------------------------------------------------- 

2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub 

pokrycia strat, --------------------------------------------------------------------------------------- 

3) sprawdzanie ksiąg handlowych Spółki, ------------------------------------------------------ 

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z 

wyników czynności, o których mowa w punktach poprzednich, ----------------------- 

5) powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu Spółki, ---------------------------- 

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz każdorazowo jego zmian, ----------------- 

7) zawieranie umów pomiędzy Spółką i Członkiem Zarządu oraz reprezentowanie 

Spółki w sporze z Członkiem Zarządu, ------------------------------------------------------- 

8) ustalanie zasad i przyznawanie wynagrodzeń Członkom Zarządu, ------------------ 

9) udzielanie zezwolenia na zajmowanie się przez Członka Zarządu na własny 

rachunek interesami konkurencyjnymi lub jego uczestnictwo w spółce 

konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub we władzach spółki konkurencyjnej, 

jak również na świadczenie przez Członka Zarządu pracy lub usług na rzecz 

podmiotu konkurencyjnego,  

10) wyznaczanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych---- 

11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminach 

określonych w Statucie lub w kodeksie spółek handlowych, --------------------------- 

12) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych pod obrady Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, ------------------------------------------------------------------ 

13) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów rocznych), planu 

inwestycyjnego oraz wieloletnich planów  działalności Spółki, ------------------------- 

14) wyrażanie zgody na otwarcie i zamknięcie oddziałów Spółki, ------------------------ 

15) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę darowizny, renty, poręczenia lub  

16) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, a także 

prawa wieczystego użytkowania oraz spółdzielczego prawa do lokalu i udziałów 

w tych prawach,------------------------------------------------------------------------------------- 

17) wyrażanie uprzedniej zgody na dokonywanie transakcji, nie przewidzianych w 

budżecie Spółki lub  projektu albo nie związanych z zakresem działalności Spółki, 

których jednorazowa wartość przenosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) 

złotych, zasada powyższa dotyczy transakcji z jedną osobą, jeżeli wartość 

transakcji w ciągu roku obrotowego przewyższa równowartość 200.000 (słownie: 

dwieście tysięcy) złotych; wyrażanie uprzedniej zgody na zbycie, 

wydzierżawienie lub inne rozporządzenie, w drodze jednej lub większej liczby 

transakcji, majątkiem trwałym Spółki o wartości przewyższającej równowartość 

100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych,-------------------------------------------------------- 

18) wyrażanie zgody na emisje obligacji, ------------------------------------------------------- 
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19) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji 

w innej Spółce, nabycie przez Spółkę składników majątkowych, stanowiących 

przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zgoda powyższa 

nie jest wymagana w przypadku nabywania i zbywania papierów wartościowych 

w publicznym obrocie, ---------------------------------------------------------------------------- 

20) inne sprawy przekazane Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia lub Statutu. ---------------------------------------------------------------------- 

3. W celu wykonania swoich kompetencji Rada Nadzorcza może: -------------------------- 

1)  przeglądać każdy dział czynności Spółki, ---------------------------------------------- 

2)  żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, -------------- 

3)  dokonywać rewizji majątku, ---------------------------------------------------------------- 

4)  sprawdzać księgi i dokumenty,------------------------------------------------------------ 

5)  zgłaszać żądanie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy,------------------------------------------------------------- 

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych 

powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz 

delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn 

nie mogą sprawować swoich czynności. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie 

delegowania określa czas, na jaki następuje delegowanie Członka Rady Nadzorczej 

do wykonywania czynności Członka Zarządu oraz wynagrodzenie delegowanego 

Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały o ile wszyscy jej członkowie zostali 

zawiadomieni. Za skuteczne zawiadomienie o posiedzeniu uznaje się doręczenie listu 

lub w innej potwierdzonej przez adresata formie (w tym pocztą elektroniczną) 

informacji na adres dla doręczeń co najmniej na pięć dni przed terminem posiedzenia. 

Członkowie Rady są obowiązani wskazać Spółce adres dla doręczeń. -------------------- 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z 

inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady lub Zarządu. -------------------------------- 

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, 

o ile Statut nie stanowi inaczej, w obecności co najmniej trzech członków Rady 

Nadzorczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała 

podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni 

o treści projektu uchwały.  ------------------------------------------------------------------------------ 

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 

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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nie ujętych w porządku 

obrad, jeżeli wszyscy członkowie obecni są na posiedzeniu i żaden członek Rady nie 

wnosi zastrzeżeń co rozszerzenia porządku obrad.---------------------------------------------- 

7. Szczegółowy tryb działania określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez 

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

8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

członkowie Zarządu. ------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.---------------------------- 

2. Poza przypadkami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych Zarząd 

zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej.- 

 

§ 18 

1. Walne Zgromadzenie  jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim 

akcji Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli 

przepisy kodeksu spółek handlowych lub statut nie stanowią inaczej.---------------------- 

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Gdyni.---- 

§ 19 

1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitał rezerwowy.--------------------------- 

2. Kapitał zakładowy Spółki jest przeznaczony na finansowanie działalności 

statutowej.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Kapitał zapasowy tworzy się do wysokości jednej trzeciej (1/3) kapitału zakładowego 

z corocznych odpisów z czystego zysku wykazanego w bilansie, z przeznaczeniem na 

pokrycie strat bilansowych. Wysokość odpisów na tworzenie kapitału zapasowego 

określa Walne Zgromadzenie, z tym że wysokość tego odpisu nie może być mniejsza 

niż 8% zysku osiągniętego w danym roku obrotowym.------------------------------------------ 

4. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie. 

Walne Zgromadzenie określa proporcje wartości tego kapitału w stosunku do kapitału 

zakładowego oraz określa wysokość odpisów z zysku na jego tworzenie, jak i 

przeznaczenie tego kapitału. 

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.------------------------------  

§ 20 

1. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd wypłaca akcjonariuszom zaliczkę na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki 

wystarczające na wypłatę.------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty zaliczki mogą zostać 

podjęte, o ile sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, zbadane przez 

biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Wypłata zaliczki następuje na zasadach 

określonych przepisami kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------- 

§ 21 

Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy od 1 października 

do 30 września kolejnego roku. Pierwszy rok po zmianie Statutu rozpoczyna się 1 

stycznia 2020 roku i kończy się z dniem 30 września 2021 roku. ---------------------------- 

§ 22 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 

kodeksu spółek handlowych.”-------------------------------------------------------------------------- 

 

Na tym  obrady Zgromadzenia zakończono.  ---------------------------------------------------- 


