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Tekst jednolity  

Statutu Spółki PragmaGO S.A.  

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1  

1. Firma Spółki brzmi: PragmaGO Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się 

następującym skrótem firmy: PragmaGO S.A. 

2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. 

3. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

4. Założycielami Spółki są: Dariusz Piasecki, Michał Nawrot, Krzysztof Bukowski, 

Grzegorz Maślanka. 

§ 2  

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 

2) PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; 

3) PKD – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana; 

4) PKD – 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszy emerytalnych; 

5) PKD – 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia 

i fundusze emerytalne; 

6) PKD – 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 

7) PKD – 77 Wynajem i dzierżawa; 

8) PKD – 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku 

w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; 

9) PKD – 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała 

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; 

10) PKD – 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa. 

§ 3  

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, prowadzić 

zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach 

w kraju i za granicą. 
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II. Kapitał i akcje. 

§ 4  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.752.167 zł (słownie: dwa miliony siedemset 

pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 

2.752.167 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto 

sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden 

złoty) każda, w tym: 

a. 703.324 (słownie: siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) 

akcje imienne serii A, o numerach od 0.000.001 do 0.703.324 

uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 

(słownie: dwa) głosy; 

b. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela 

serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.200.000; 

c. 662.586 (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset 

osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 

0.000.001 do 0.662.586; 

d. 186.257 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 

siedem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 

0.186.257. 

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 

3. Na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono 

kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych. 

§ 5  

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 

Spółkę. Warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

§ 6  

Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. 

 

III. Organy Spółki. 

§ 7  

Organami Spółki są: 

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Rada Nadzorcza, 
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3. Zarząd. 

 

A. Walne Zgromadzenie. 

§ 8  

1. Walne Zgromadzenia zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Katowicach lub w siedzibie Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w każdym roku obrotowym do 30 

(trzydziestego) czerwca danego roku obrotowego, chyba że zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Walne Zgromadzenie powinno odbyć się przed 

tą datą. 

2. Uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, 

Radzie Nadzorczej, EI oraz PI. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia powinno wskazywać termin i miejsce zgromadzenia oraz 

proponowany porządek obrad. 

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§ 9  

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności 

tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona 

przez Zarząd. 

§ 10  

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; --  

b. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez 

nich obowiązków; 

c. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty; 

d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

z zastrzeżeniem § 11 ust. 2; 

e. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego; 

f. dokonywanie zmian w Statucie Spółki; 
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g. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji 

Spółki, ustanawianie likwidatora lub likwidatorów; 

h. podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub 

z prawem pierwszeństwa; 

i. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego; 

j. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 

k. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak 

również przez akcjonariuszy; 

l. podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą 

akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określanie 

warunków takiego umorzenia; 

m. tworzenie kapitałów rezerwowych i decydowanie o ich użyciu; 

n. tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych. 

2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, 

użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu 

wieczystym. 

 

B. Rada Nadzorcza. 

§ 11  

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków 

powoływanych i odwoływanych zgodnie z § 11 ust. 2 – 5 poniżej, przy czym 

tak długo jak Spółka będzie spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie 

Rada Nadzorcza składać się będzie co najmniej z pięciu członków. 

2. PI przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 

jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak będzie ona posiadać akcje 

reprezentujące co najmniej 6,5% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym 

Spółki. W przypadku, gdyby PI posiadała mniej niż 6,5% łącznej liczby akcji 

w kapitale zakładowym Spółki uprawnienie osobiste PI wygasa. Uprawnienie 

osobiste PI będzie obowiązywać ponownie w momencie gdy udział PI 

osiągnie co najmniej 6,5% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, 

o ile taki członek Rady Nadzorczej zostanie powołany przez PI w trybie, 

o którym mowa w niniejszym § 11. 
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3. Uprawnienie PI do powołania i odwoływania powołanego uprzednio przez PI 

członka Rady Nadzorczej będzie wykonywane przez doręczenie Spółce 

pisemnego zawiadomienia, podpisanego przez PI, dotyczącego wskazania 

kandydata na członka Rady Nadzorczej (zaakceptowanego uprzednio przez 

EI zgodnie z § 11 ust. 4 poniżej) w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od 

daty zaistnienia wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej powołanego 

uprzednio przez PI. 

4. PI wykonując uprawnienie do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, 

o którym mowa w § 11 ust. 2 powyżej przedstawi EI trzech kandydatów 

spośród których EI w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych wskaże który 

kandydat ma zostać powołany zgodnie z procedurą, o której mowa w § 11 ust. 

3 powyżej. 

5. W przypadku niewskazania przez PI w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych 

od dnia zaistnienia wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej 

powołanego przez PI, EI może zastępczo powołać innego wybranego przez 

siebie kandydata na członka Rady Nadzorczej. Celem uniknięcia wątpliwości 

PI zachowuje uprawnienie do powołania w każdym czasie członka Rady 

Nadzorczej mimo upływu terminu, o którym mowa w §11 ust. 3., jak również 

do odwołania w każdym czasie członka Rady Nadzorczej powołanego przez 

EI w trybie procedury powołania zastępczego na mocy niniejszego ustępu, 

pod warunkiem jednoczesnego powołania w to miejsce nowego członka Rady 

Nadzorczej. 

6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest 

kadencją wspólną. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji jest 

ustalana przez Walne Zgromadzenie. 

7. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu Rady 

Nadzorczej. 

§ 12  

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach w Warszawie, Katowicach lub 

siedzibie Spółki (z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał w trybie 

pisemnym). Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady 

Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 

5 (pięciu) dni od dnia otrzymania wniosku złożonego przez Prezesa Zarządu 

lub członka Rady Nadzorczej i wyznacza jego datę na dzień przypadający 
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nie później niż na 20 (dwadzieścia) dni od dnia otrzymania wniosku. Przed 

zwołaniem posiedzenia przewodniczący Rady Nadzorczej może uzupełnić 

proponowany porządek obrad. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie 

zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może 

je zwołać samodzielnie. 

2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wymaga zaproszenia wszystkich 

członków Rady Nadzorczej. Zawiadomienia o zaproszeniu powinny być 

przekazane członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach – w innej formie. Zawiadomienia o zaproszeniu 

powinny być wysłane nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni przed datą 

posiedzenia Rady Nadzorczej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 

w terminie trzech dni przed datą posiedzenia Rady Nadzorczej. 

Zawiadomienia mogą być wysłane w krótszym terminie, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. W zawiadomieniach 

o zaproszeniu wskazuje się następujące informacje: (i) datę i godzinę 

posiedzenia Rady Nadzorczej (ii) dokładne miejsce posiedzenia Rady 

Nadzorczej (iii) proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej oraz (iv) inne 

informacje niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może dokonać zmiany informacji, o których 

mowa w §12 ust. 2, poprzez wysłanie zawiadomienia o zmianie szczegółów 

posiedzenia, w trybie właściwym dla wysyłania zawiadomień o zaproszeniu na 

posiedzenie Rady Nadzorczej, najpóźniej na trzy dni przed datą posiedzenia 

Rady, a jeżeli zawiadomienia o zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej 

zostały wysłane w terminie trzech dni przed datą posiedzenia Rady 

Nadzorczej – na 2 (dwa) dni przed datą posiedzenia Rady Nadzorczej.                    

W szczególnie uzasadnionych przypadkach lub gdy wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej wyrażą na to zgodę zawiadomienie o zmianie szczegółów 

posiedzenia może zostać wysłane niezwłocznie przed posiedzeniem Rady 

Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie zgłosi sprzeciwu co 

do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do porządku obrad.                       

W najszerszym zakresie dozwolonym prawem członkowie Rady Nadzorczej 

będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków 
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bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz głosować za 

podjęciem uchwał na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej. 

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad uchwałą w trybie pisemnym 

(obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, poczta elektroniczna, 

wideokonferencja), bez zachowania terminów, o których mowa w niniejszym 

Artykule. W takiej sytuacji uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu. 

6. Z zastrzeżeniem zdania następnego, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej 

wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej członka Rady 

Nadzorczej powołanego przez PI, o ile został on powołany. Uchwały Rady 

Nadzorczej są ważne pomimo braku obecności członka Rady Nadzorczej 

powołanego przez PI, jeżeli posiedzenie zostało ponownie zwołane z takim 

samym (lub ograniczonym w stosunku do pierwotnego) porządkiem obrad jak 

zwołane bezpośrednio wcześniej posiedzenie, które nie było w stanie podjąć 

ważnych uchwał z powodu nieobecności członka Rady Nadzorczej 

powołanego przez PI. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie 

obowiązującego prawa obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej członka 

Rady Nadzorczej powołanego przez PI, o ile został on powołany i prawidłowo 

powiadomiony o dacie posiedzenia, nie będzie wymagana w sprawach 

niecierpiących zwłoki (w szczególności w sprawie zmian osobowych 

w Zarządzie). 

7. W sprawach określnych poniżej (Sprawy Zastrzeżone na poziomie Rady 

Nadzorczej), Rada Nadzorcza będzie zobowiązana wyrazić zgodę lub 

odmówić wyrażenia zgody. Niepodjęcie przez Radę Nadzorczą żadnej decyzji 

w ww. terminie oznacza, że Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na podjęcie 

przez Spółkę czynności w następujących sprawach: 

a. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu oraz 

prokurentów oraz ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji; 

b. ustalanie i zmiana zasad zatrudniania i wynagrodzenia członków 

Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach 

z członkami Zarządu; 
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c. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań 

finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak 

i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału 

zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 

d. zatwierdzanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków kluczowej 

kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej zajmujących stanowiska, na 

których roczne wynagrodzenie brutto wynosi co najmniej 200.000 PLN 

(dwieście tysięcy złotych); 

e. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki 

oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej; 

f. przyznanie oraz wdrożenie dla kluczowej kadry zarządzającej Grupy 

Kapitałowej programu motywacyjnego; 

g. zatwierdzanie i zmiana Budżetu i planów długoterminowych; 

h. wyrażanie zgody na nieprzewidziane w zatwierdzonym przez Radę 

Nadzorczą Budżecie nabycie, objęcie, zbycie udziałów lub akcji 

w innych spółkach przez Spółkę lub podmioty z Grupy Kapitałowej lub 

połączenie, zawarcie umowy o podziale zysku, joint venture czy inne 

wspólne przedsięwzięcie pomiędzy Spółką lub podmiotami z Grupy 

Kapitałowej a innymi osobami; 

i. wyrażanie zgody na zbycie udziałów/akcji w kapitale zakładowym 

podmiotów z Grupy Kapitałowej; 

j. wyrażanie zgody na dokonanie zmian w umowach spółek oraz 

statutach podmiotów z Grupy Kapitałowej; 

k. wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę na 

zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów 

z Grupy Kapitałowej (z wyłączeniem Spółki) (w tym w sprawie ustalenia 

i zmiany zasad zatrudnienia i wynagradzania członków zarządu 

podmiotów z Grupy Kapitałowej oraz reprezentowania podmiotów 

z Grupy Kapitałowej w umowach i sporach z członkami zarządu 

podmiotami z Grupy Kapitałowej); 

l. wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę lub podmiot z Grupy 

Kapitałowej (inaczej niż w toku zwykłego zarządu) nieprzewidzianych 

w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie istotnych kosztów 
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operacyjnych w wysokości przekraczającej 400.000 PLN (czterysta 

tysięcy złotych) (lub równowartości tej kwoty w innej walucie według 

średniego kursu wymiany tej waluty na PLN ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski (w tabeli A lub innej tabeli)) jednorazowo lub 

w ujęciu rocznym, w jednej lub serii powiązanych transakcji; 

m. wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę lub podmioty z Grupy 

Kapitałowej nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę 

Nadzorczą Budżecie istotnych wydatków inwestycyjnych w wysokości 

przekraczającej 400.000 PLN (czterysta tysięcy złotych) (lub 

równowartości tej kwoty w innej walucie według średniego kursu 

wymiany tej waluty na PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

(w tabeli A lub innej tabeli) na ostatni Dzień Roboczy tygodnia 

poprzedzającego tydzień, w którym Rada Nadzorcza podejmuje 

uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody) jednorazowo lub w ujęciu 

rocznym, w jednej lub serii powiązanych transakcji; 

n. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub podmiot z Grupy 

Kapitałowej nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę 

Nadzorczą Budżecie: (i) pożyczek, (ii) kredytów, (iii) nowych limitów 

kredytowych, (iv) zobowiązań leasingowych, (v) najmu, (v) dzierżawy, 

(vi) emisji obligacji lub (vii) wystawiania weksli na zabezpieczenie (i)-(vi) 

o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (milion złotych) (lub 

równowartości tej kwoty w innej walucie według średniego kursu 

wymiany tej waluty na PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

(w tabeli A lub innej tabeli) na ostatni Dzień Roboczy tygodnia 

poprzedzającego tydzień, w którym Rada Nadzorcza podejmuje 

uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody), w jednej lub serii 

powiązanych transakcji; 

o. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub podmioty z Grupy 

Kapitałowej nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę 

Nadzorczą Budżecie poręczeń, gwarancji i innych form zabezpieczenia 

lub przejęcia zobowiązań osób trzecich, których wysokość przekracza 

500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) (lub równowartości tej kwoty 

w innej walucie według średniego kursu wymiany tej waluty na PLN 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (w tabeli A lub innej tabeli) 
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na ostatni Dzień Roboczy tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody), 

w jednej lub serii powiązanych transakcji; 

p. wyrażanie zgody na ustanowienie nieprzewidzianego w zatwierdzonym 

przez Radę Nadzorczą Budżecie Obciążenia na majątku Spółki, 

majątku podmiotów z Grupy Kapitałowej, na akcjach lub na udziałach 

w kapitale zakładowym podmiotów z Grupy Kapitałowej, jeżeli wartość 

przedmiotu Obciążenia przekracza 500.000 PLN (pięćset tysięcy 

złotych); 

q. wyrażanie zgody na wszelkie istotne kwestie nieprzewidziane 

w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie, które spowodują 

10% lub wyższe odchylenie od danej pozycji pierwotnie zakładanej 

w Budżecie (w górę o 10% w przypadku pozycji kosztowych oraz w dół 

o 10% w przypadku pozycji przychodowych); 

r. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmioty z Grupy 

Kapitałowej umów z doradcami, konsultantami, nieprzewidzianych 

w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie, przewidujących 

wynagrodzenie w wysokości przekraczającej 150.000 EUR (sto 

pięćdziesiąt tysięcy euro) (lub równowartości tej kwoty PLN według 

średniego kursu wymiany tej waluty na PLN ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski (w tabeli A lub innej tabeli) na ostatni Dzień 

Roboczy tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym Rada Nadzorcza 

podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody) jednorazowo lub 

w ujęciu rocznym; 

s. zatwierdzanie zmian polityki rachunkowości Spółki lub spółek z Grupy 

Kapitałowej wnioskowanych przez Zarząd; 

t. zatwierdzanie polityki i procedur ryzyka Spółki lub spółek z Grupy 

Kapitałowej lub zatwierdzanie zmian polityki i procedur ryzyka Spółki 

lub spółek z Grupy Kapitałowej; 

u. zmiana celów lub rodzaju działalności Spółki lub spółek z Grupy, w tym 

wejście na nowe rynki geograficzne; 

v. utworzenie z udziałem którejkolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej 

konsorcjum, joint venture lub jakiegokolwiek innego zrzeszenia 

z udziałem którejkolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej; 
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w. nabywanie i zbywanie przez którąkolwiek ze spółek z Grupy 

Kapitałowej własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, 

a także udziałów w prawie własności nieruchomości i użytkowaniu 

wieczystym, które nie były przewidziane Budżetem. 

8. Następujące sprawy będą wymagały uprzedniego zatwierdzenia uchwałą 

Rady Nadzorczej przyjętą jednogłośnie: 

a. proponowana przez Zarząd Spółki zmiana przedmiotu działalności 

Spółki wykraczająca poza usługi finansowe i kanały dystrybucji dla tych 

usług (w tym poprzez M&A); 

b. zatwierdzenia transakcji pomiędzy którąkolwiek spółką z Grupy 

Kapitałowej z Inwestorem, członkami Zarządu Spółki, członkami Rady 

Nadzorczej Spółki PI i ich Podmiotami Powiązanymi z Inwestorem, 

którymkolwiek z członków Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki lub 

PI. 

9. Każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony: 

a. żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej; 

b. zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, w przypadku gdy 

przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła go w terminie 10 

(dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania zwołania 

posiedzenia Rady Nadzorczej; 

c. zaproponować punkt do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;  

d. przedstawić przewodniczącemu Rady Nadzorczej projekt uchwały 

w sprawie objętej porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej; 

oraz 

e. przedstawić przewodniczącemu Rady Nadzorczej projekt uchwały Rady 

Nadzorczej z wnioskiem o głosowanie nad daną uchwałą w trybie 

głosowania na piśmie. 

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się co najmniej 4 (cztery) razy 

w roku obrotowym. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej będzie przysługiwał 

1 (jeden) głos. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną 

większością głosów oddanych. W przypadku, gdy liczba głosów oddanych za 

przyjęciem określonej uchwały będzie równa liczbie głosów oddanych przeciw 

i wstrzymujących się, przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwać 

będzie głos rozstrzygający. 
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§ 13  

Rada Nadzorcza może przeglądać każdą dziedzinę działalności Spółki, żądać od 

Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu 

majątku, jak również badać dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności 

kolegialnie, może jednakże delegować członków do samodzielnego pełnienia 

określonych czynności nadzorczych. 

§ 14  

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych 

uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

C. Zarząd. 

§ 15  

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż 1 (jednego) oraz nie więcej niż 4 

(czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje 

i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją 

wspólną. 

2. Zarząd prowadzi Sprawy Spółki i ją reprezentuje. Zarząd działa w oparciu 

o Statut oraz odpowiednie uchwały pozostałych organów Spółki, w tym 

o zatwierdzony Budżet, w każdym przypadku w zakresie dopuszczalnym 

przepisami prawa. 

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami 

Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

4. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu, podlegający zatwierdzeniu przez 

Radę Nadzorczą. 

5. Do kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie własności 

nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziałów w prawie 

własności nieruchomości i użytkowaniu wieczystym. 

§ 16  

Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy 

liczba głosów oddanych za przyjęciem określonej uchwały jest równa liczbie głosów 

oddanych przeciw i wstrzymujących się, prezesowi Zarządu przysługuje głos 

rozstrzygający. Do ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd konieczne jest 

powiadomienie o głosowaniu w sprawie danej uchwały wszystkich członków Zarządu. 
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§ 17  

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka 

Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania 

oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. 

§ 18  

Zarząd jest obowiązany do składania okresowych miesięcznych raportów 

z działalności Grupy Kapitałowej do Rady Nadzorczej obejmujących sprawozdania 

z działalności operacyjnej i finansowej danego miesiąca wraz z porównaniem do 

Budżetu oraz roku poprzedniego przygotowywane w takim samym układzie jak 

Budżet oraz do składania okresowych miesięcznych raportów obejmujących m.in. 

produkcje, portfel netto, kluczowe parametry ryzyka, bilans i rachunek wyników za 

dany miesiąc wraz z porównaniem do Budżetu oraz roku poprzedniego, 

przygotowywane w takim samym układzie jak Budżet. 

 

IV. Kapitały i fundusze Spółki. 

§ 19  

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

1. kapitał zakładowy; 

2. kapitał zapasowy; 

3. kapitały rezerwowe; 

4. fundusze specjalne. 

§ 20  

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.  

2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku za dany rok obrotowy, 

z zastrzeżeniem art. 396 Kodeksu spółek handlowych, jak również przelewa się 

do niego nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

3. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone 

stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. O użyciu 

kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Zasady 

gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalane przez 

Zarząd. 
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§ 21  

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części 

kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć 

jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

§ 22  

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

 kapitał zapasowy; 

 kapitały rezerwowe; 

 dywidendę dla akcjonariuszy; 

 inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach                             

i w wysokości określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

 

V. Rachunkowość Spółki. 

§ 23  

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o rachunkowości. 

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

§ 24  

1. Zarząd Spółki zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego oraz 

szczegółowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ciągu 3 (trzech) 

miesięcy od dnia bilansowego. 

2. W ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego Zarząd Spółki przedstawia Radzie 

Nadzorczej zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, opinią oraz 

raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w celu 

umożliwienia dokonania oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą, 

a następnie ich przedstawienia do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.  

 

VI. Definicje 

§ 25  

Następujące terminy pisane w Statucie wielką literą mają znaczenie nadane im 

poniżej: 
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Budżet przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą roczny plan finansowy w ujęciu miesięcznym dla 

Spółki i podmiotów z Grupy Kapitałowej, zawierający 

kluczowe parametry operacyjne (KPIs), rachunek wyników, 

bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych. 

EI oznacza Polish Enterprise Funds SCA, spółkę utworzoną 

zgodnie z prawem Luksemburga z siedzibą pod adresem: 15, 

Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand 

Duchy of Luxembourg, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu 

i Spółek pod numerem: B222119, działającą w imieniu PEF 

VIII. 

Grupa Kapitałowa oznacza grupę kapitałową Spółki w rozumieniu Ustawy 

o Rachunkowości. 

PI oznacza Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich 

Górach, ul. Czarnohucka 3, Tarnowskie Góry 42-600, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000294983, NIP 6452274302.  

Podmiot 

Powiązany 

oznacza w stosunku do jakiejkolwiek osoby: 

1) osobę, która: bezpośrednio lub pośrednio, poprzez 

jednego lub kilku pośredników, kontroluje, jest 

kontrolowana lub znajduje się pod wspólną kontrolą 

z taką osobą lub wywiera na nią decydujący wpływ lub 

znajduje się pod takim decydującym wpływem; lub  

(a)          małżonka, rodzeństwo, partnera życiowego, 

wstępnego lub zstępnego, wspólnika w spółce 

osobowej lub kapitałowej, osobę zasiadającą w tych 

samych organach spółek osobowych lub 

kapitałowych, pozostające w kontakcie z daną osobą, 

z wyłączeniem spółek publicznych w rozumieniu 

Ustawy o Ofercie; 

(b)          osobę, w której organach zasiada taka osoba 
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lub w której jest uprawniona do powołania 

bezpośrednio lub pośrednio lub odwołania większości 

członków jej organu zarządzającego lub organu 

nadzorczego lub jest prokurentem; 

(c)          osobę, w której organach zasiada małżonek, 

partner życiowy, wstępny lub zstępny, rodzeństwo 

lub w której taki małżonek, partner życiowy, wstępny, 

zstępny jest uprawniony bezpośrednio lub pośrednio 

do powołania lub odwołania większości członków jej 

organu zarządzającego lub organu nadzorczego; 

(d)          osobę będącą spółką kapitałową lub inną osobę 

niż spółka kapitałowa, w której: 

(i)          dana osoba; 

(ii)          małżonek, rodzeństwo, partner życiowy, 

wstępny lub zstępny takiej osoby; 

(iii)          osoba, w której taka osoba jest uprawniona 

bezpośrednio lub pośrednio do powołania lub 

odwołania większości członków jej organu 

zarządzającego lub organu nadzorczego; 

(iv)          osoba, w której organach zasiada 

małżonek, wstępny, lub w której taki małżonek, 

rodzeństwo, wstępny lub zstępny jest 

uprawniony bezpośrednio lub pośrednio do 

powołania lub odwołania większości członków 

jej organu zarządzającego lub organu 

nadzorczego; 

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% 

głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu tej osoby, także jako zastawnik lub 

użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi 

osobami; 

2) Rafał Witek lub jego podmioty powiązane, o których 

mowa w pkt 1) powyżej; oraz  
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3) Michał Kolmasiak lub jego podmioty powiązane, 

o których mowa w pkt 1) powyżej; 

przy czym Podmiotem Powiązanym w stosunku do:  

(i) Tomasza Boduszka nie będzie  PI, Guardian 

Investment sp. z o.o. (chyba że zasiada 

w organach korporacyjnych Guardian Investment 

sp. z o.o.), podmioty, o których mowa w pkt 2) (w 

tym Rafała Witka) oraz 3) (w tym Michała 

Kolmasiaka), ani wspólnicy lub członkowie organów 

PI, Guardian Investment sp. z o.o. lub spółek 

z Grupy Kapitałowej;  

(ii) Guardian Investment sp. z o.o. oraz  PI nie będzie 

Tomasz Boduszek. 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.). 

Ustawa 

o Rachunkowości 

oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). 

VII. Postanowienia końcowe. 

§ 26  

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie ustanawia jednego 

lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą 

wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie 

i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji, 

z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 27  

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 28  

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne 

obowiązujące Spółkę. 

 


