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AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego pieruvszego listopada dwa tysiqce dwunastego (21.11.2012) roku

{^

w Uzgdzie Miejskim w D4browie G6mieej pr4i' uliry Granicznej

21 ,

w obecno6ci asesora

notarialnego Aleksandry Jezusek, zastgpujqcej notariusza Wojciecha Krupiriskiego,
prowadzqcego Kancelariq Notarialn4 w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8, odbylo sig
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w sp6Nki pod firm4 Przedsiqbiorstwo Mieiskie

Ij

MZUM.PL s

polka z ograniczonq odpowiedzialno6cie z siedzib4 w Dqbrowie

G6rniczej; adres sp6lki: 41-303 Dqbrowa G6rnicza Aleja Zaglgbia D4browskiego 15;
l

numer idenffikacji I podatkowej spolki: 6291 069553, REGON 272935168, wpisanej
do Rejestru pzedsiebiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego, prowadzonego pzez Sqd
Rejonowy Katowice-Wsch6d w Katowicach,

\ |/dzial Vlll

Gospodarczy Krajowego Rejestru

S4dowego, pod numerem KRS 0000011385 (edena6cie tysiecy trzysta osiemdziesiqt
I

piQe), z kt6rego asesor notarialny spozqdzita niniejszy protokot.

PROTOKOL

t',tR

----

3f dtla".

!.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w otworzyl Pawel Gocyla, syn Edwarda
i Krystyny, zamieszkaly 41-300 Dqbrowa G6rnicza ulica Niemcewicza 2T,legitymujqcy
sig dowodem osobistym ADF520984, PESEL 67061 101259, kt6ry oSwiadczyl, zejako
pelnomocnik dziala w imieniu Gminy Dabrowa G6rnicza, tj. jedynego Wsp6lnika spolki

prowadzonej pod firmq: Przedsigbiorstwo Miejskie MZUM.PL spolka z ograniczonq
odpowiedzialnoSci4 z siedzib4 w Dqbrowie G6rniczej, a na podstawie art. 156 Kodeksu
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nie punktu 2 porzqdku obrad.
pzajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w sp6lki prowadzonej pod firm4 pzedsigbiorstwo
ie MZUM.PL spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzib4 w D4browie
Gornrczej podjglo nastqpujqc4 uchwatg:

ucHwAtA NR14t2012
Nada,vyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w sp6lki - przedsiebiorstwo Miejskie
MzuM'PL spolka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq z siedzibq w Dqbrowie G6rniczej

z dnia2l listopada 2012 r,
w sprawie przeksztafcenia sp6lki pod firm+ przedsiebiorstwo Miejskie MZUM_PL spolka
z ograniczonq odpowiedzialnosciq w sp6lkq akcyjne pod firme przedsiebiorstwo Miejskie
MZUM.PL Spolka Akcyjna

Nadzwyczajne zgromadzenie Wsp6lnik6w dzialajqc na podstawie art. 563
Kodeksu spolek handlowych uchwala co nastepuje:

s1

i

art. 577

S

J.

1) Pzeksaalcid t9 spolkq w sp6lkg pzedsiebiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp6lka Akcyjna
z siedzibq w Dqbrowie G6rniczej;

2)

Ustali6 kapital zakladowy pzeksztalconej sp6lki na 12.ggo.ooo (dwanascie mition6w
osiemset osiemdziesiet tysiecy) zlotych. Kapital dzielii sig bgdzie na 128.800.000

(sto dwadziescia osiem milion6w osiemset tysiecy) akcji o wartosci nominalnej 10
(dziesiec) groszy ka2da;----------------3) Ustali6, 2e sp6lka nie ptzeznaea Srodk6w dla wsp6lnik6w nie uczestniczqcych
w sp6lce przeksztalconej;

4)

ustali6, 2e w sklad zarz4du sp6lki przeksztalconej wchodzi6 bedzie pan Tomasz

Sottysik;------

5)

\Nyrazi6, zgodg na brzmienie statutu sp6rki przeksztafconei, w brzmieniu jak ponizej:
-

,,STATUT SPOLKT PRZEjDSIEBIORSTWO METSKIE MZUM.PL SP6LKA AKCYJNA

l. Postanowi enl a o96l ne

1.

st
Firma Spolki brzmi Przedsiebiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp6lka Akcyjna.
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Spotka moae u2yvva' w obrocie nazwy

w skrdcie: Pnedsi?biorstwo Mieisue MZUM.PL

S.A. oraz wyr62niajqcego spotkg znaku graficznego.

Spilka powstala w wyniku przeksztalcenia sp(tki Pnedsiqbiorstwo Mieiskie MZUM.PL
sp6lka z ognniczonq odpowiedzialnoi;ci4 dokonanego na mocy uchwaly Nadzwyczainego

Zgromadzenia Sp6lki Pnedsiqbiorstwo Miejskie MZUM.PL spolka
odpowiedzialno5ciq z dnia 21 listopada 2012 roku.

z

ograniczonq

--

s2
Siedzibq Spolki jest mrasfo DTbrowa G6micza.

s3

:

Czas trwania Spotki jest nieograniczony.
I

$4

1. Spolka dziala na terenie calej Polski oraz za granicq.
2. Na obszane swego dzialania Sp6lka moze uruchamia|

i prowadzi6 filie,

przdstawicielstwa,

oddzialy i inne plac6wki, jak te2

3.

by' udzialowcem w innych spolkach.
Spolka mo2e przystepowaC do innych sp6lek oraz uczestniczyi w organizaciach

gospodarczych w kraju i zagranicq.

1

.

il

$5

Przedmiotem dzialalno5ci Spolki jest:

1)

PKD 01.13.2 Uprawa'warzw, wtqczajqc melony oraz uprawa roSlin korzeniowych

i roi;lin bulwiastych,
2)
?l

PKD 01 .19.2 Pozostale uprawy rolne inne ni2 wieloletnie,

4)

PKD 01.30.2 Rozmnazanie ro5lin.

5)

PKD 01.64.2 Obr6bka nasion dla cel6w rozmnazania ro$lin,

6)

PKD 02.10.2 Gospoda*a le'na

PKD 01.25.2 Uprawa pozostalych dzew i kEew6w owocowych oraz otzech6w,-----

pozostala dzialalnoSd lei;na,

z

Wqczeniem

PKD 02.30.2 Pozyskiwanie dziko rosnqcych produk6w leSnych,

z

vvylqczeniem

i

pozy skiwan i a p rod u K6w I eSnych,

drewna.

*--------

8)

PKD 02.40.2 Dzialalnos, uslugowa zwiqzana z leSnictwem,

s)

PKD 17.23.2 Produkcja attykul6w piSmiennych,

10)

PKD 18.1 1 .Z Drukowanie gazet,

11)

PKD 18.12.2 Pozostale drukowanie

12)

PKD 18.13.2 Dzialalno*i uslugowa zwiqzana z przygotowaniem do druku,

13)

PKD 18.1 4.2 lntroligatorstwo i podobne

uslugi,-------

\ nr
t)
5)

AI

17)
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PKD 18.20.2 Reprodukcia zapisanych noSnik6w informacii'
PKD 25.61 .Z Obr6bka metati i nakladanie powlok na metale'
PKD 25.62.2 Obr6bka mechaniczna element6w metalowch'
32.gg.Z Produkcia pozostatych wyrob6w' gdzie indziei niesklasyfikowana'

PKD 33.12.2 Naprawa ikonservvacia maszyn'
i optycznych' ---*
1e) PKD 33.13.2 Naprawa ikonsen acia urzqdzeh elektronicznych
20) PKD 33.14.2 Naprawa ikonserwacia unqdzeh elektrycznych,
21) PKD g3.2O.Z tnstalowanie maszyn pnemyslowych' sprzQtu iWposa2enia'---'----18)

:

25)

Zbieranie odpad6w innych niz niebezpieczne,
38. 1 2.2 Zbieranie odpaddw niebezpiecznych,
PKD 38.21 .Z Obr6bka i usuwanie odpad6w innych niz niebezpieczne'
PKD 38.22.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpad6w niebezpiecznych'

26)

PKD3g.oo.zDziatalnos|zwiqzanazrekuftywacjqipozosta|adziatalnosc

!
I

i

2s)

I
I

24)

I
I

t
I

PKD
PKD

38.11 .Z

-----

uslugowa zwiqzana z gospoda*q odpadami'
27)

PKD 41.10.2 Reatizacia proiekt6w budowlanych zwiqzanych ze wznoszentem
budynk6w,

2dPKD4l.2o.zRobotybudowlanezwiqzanezewznoszenigmbudynk6wmieszkalnych
i niemieszkalnYch,

30)

PKD 42.11 .Z Roboty zwiqzane z budowq drog i autostrad,
PKD 42.12.2 Roboty zwiqzane z budowq drog szynowych i kolei podziemnei'

31)

PKD 42.13.2 Roboty zwiqzane z budowq most6w ituneli,

s2)

PKD

2e)

42.21

.Z

Roboty zwiqzane

z

budowq rurociqg6w pnesylowych

--"i

sieci

rozdzielczych,JJ)

PKD 42.22.2 Roboty zwiqzane z budowq linii

34)

i ele Kroe n e rgetycz nYch,
PKD 42.91.2 Roboty zwiqzane z budowqobieK6w inzynierii wodn

telekomunikacyinych

PKD42.gg.zRobotyzwiqzanezbudowqpozosta|ychobiekt5win2ynieiilqdowej
i wodnej, gdzie indziei niesklasyfikowane'
s6) PKD 43.11. Z Rozbi6rka i bunenie obieli.iw budowlanych,

35)

37)

PKD 43.12.2 Ptzygotowanie terenu pod budowg'

38)

PKD 43.21.2

Wkonwanie instalacii elektrycznych,

PKD 43.22.2 Wlkonywanie instalacii wodno - kanalizacyinych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych
40) PKD 43.29.2 Wykonywanie pozosta|ch instalacii budowlanych'

se)

41) PKD 43.31.2 Tynkowanie,

PKD 43.32.2 Zakladanie stola*i budowlanei'
43) PKD 43.33-2 Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie Scian,
44) PKD 43.34.2 Malowanie i szklenie,

42)
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45)

PKD 43.91.2 Wykonywanie konstrukcii i pokry6 dachowch'

46)

PKD 43.gg.Z Pozostale specialistyczne roboty budowlane, gdzie
n i e s kJ a

4n

sYtikow a ne,

---_---------

PKD 45.20.2 Konserwacia

i napnwa

poiazdAw samochodowch

indziei

z Wtqczeniem

motocykli,

48) PKD 46.73.2

Sprzeda2 huttowa drewna, mateialdw budowlanych

i

wyposazenia

sanitarnego.

49)

PKD 47.11.2 Sprzeda2 detaticzna prowadzona w niewspecializowanych sklepach
z pnewagq zwnos;ci, napoi6w i wyrob6w tytoniowych'

5o)PKD4..lg.zPozostalasprzedazdetalicznaprowadzonawniewyspecjalizowanych
skJepach,
51

)

PKD 47 .21 .Z Sprzeda| detaticzna

wto6w i wanyw wwadzona

w

wswializowanych

sklepach,

52)PKD4T.22.ZSpneda2detaticznamigsaiwyrob6wzmiesaprowadzona
w W specj al iz owanYch skleP ach,

53) PKD 47.23.2 Sprzedaz detaliczna ryb, skorupiak6w
w wy specj al izowanych skleq ach,

*

i mieczak6w prowadzona

54)PKD4T.24.zspnedazdetalicznapieczyvva,ciast,wyrobowciastkarskich
i cukierniczych prowadzona w wyspecializowanych sklepach'

SdPKD4T.2S,zspnedazdetaticznanapoj6walkoholowchibezalkoholowych
prowadzon a w ryy sp$cializowanych sklepach,

56)PKD47.26.2'sprzedazdetalicznaWrob6wtytoniowchprowadzona
w W specj al izowa nYch skl ePach, -

5n PKD 47.29.2
58)
59)

60)

Sprzeda2 detaliczna pozostalQ

w Wspecjalizowanych
PKD 4.7.30.2 Sprzeda? detaticzna paliw do pojazd6w

2wno'ci

prowadzona

silnikowch na staciach paliw,

PKD 47.53.2 sprzeda| detaliczna dyvvan6w, chodnik6w i innych pokry6 podtogowych
oraz pokry' i;ciennych prowadzona w Wspecializowanych sklepach'-'pKD 47.61.2 Sptzeda? detaticzna ksiqzek prcwadzona w vvyspecjalizowanych
s4lepach,

61) PKD 47.62.2 Spnedaz detaticzna gazet i aftykul6w pi'miennych

prowadzona

w Wspe cj al izowany ch skl e P ach,

62) PKD 47.71.2 Spneda? detaliczna odzie2y prowadzona w

wyspecializowanych

sklepach.

63)PKD47'T3.zsprzedazdetaticznawrob6wfarmaceutycznychprowadzona
w v,ryspecjalizowanYch sklePach,'

64)

PKD 47.76.2 Sprzeda2 detaliczna loniat6w, ro$Iin, nasion, nawoz6w, 2ywych zwien{
domowch, karmy dta zwienqt domowych prowadzona w wyspecializowanych
sklepach,

I

7\-_, ,/"
,

\

.

A

I
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55) PKD 47.78.2 Sprzedaz detaliczna pozostatych nowch Wrobow

prowadzona

w wyspecjalizowanych sklePach,

66)PKD4T.gl,ZSprzeda2detalicznaprowadzonapnezdomysprzedatywysylkowe]
lub Internet,

67)

6g
69)

PKD 49.41 .Z Transpoft drogowy towar6w'
PKD 49.42.2 Dzialalnos| uslugowa zwiqzana z przeprowadzkami,
PKD 52.10.A Magazynowanie i pnechowywanie paliw gazowch,

70) PKD 52.10.8 Magazynowanie i pnechowywanie pozostalych towar6w'
71) PKD 52.21.2 DzialalnoSC uslugowa wspomagaiqca transpoft lqdov'/y,
72) PKD 55.10.2 Hotele i podobne obiewy zakwaterowania,
73) PKD 56.10.A Restauracie iinne stale plac6wki gastronomiczne.
74) PKD 56.10.8 Ruchome plac6wki gastronomiczne,
75) PKD 56.29.2 Pozostala uslugowa dzialalno96 gastronomiczna,
76) PKD 58.11 .Z Wydawanie ksiq2ek,
77) PKD 58.12.2 Wydawanie wykazow oraz list (np. adresowych, telefonicznych), ---78) PKD 58.13.2 Wydawanie gazet,
79) PKD 58.14.2 Wydawanie czasopism i pozostalych periodykdw,
E0)
81)
S2)
83)
84)
85)
86)

PKD 58.19.2 Pozostala dzialalno6' Wdawnicza,
PKD 58.21 .Z Dzialalnog' wydawnicza w zakresie gier komputerowch,
PKD 58.29.2 Dziatalno'C Wdawnicza w zakresie pozostalego oprogramowania. --'

e7)

PKD 62.02.2 DzialalnoS1 zwiqzana z doradztwem w zakresie informatyki,
PKD 62.03.2 Dzialalnog' zwiqzana z zarzqdzaniem unqdzeniami informatycznymi,
pKD 62.09.2 Pozostala dzialalnoSe ugugowa w zakresie technologii informatycznych

eq
89)

PKD 59.20. Z DzialalnoS! w zakresie nagrah diwigkowych i muzycznych,
PKD 60.1O.2 Nadawanie program6w radiofonicznych, PKD @.20.2 Nadawanie pqramfuv tele@jnych ogdlnododepnych i abonamentov'rych.
PKD 62.01 .Z Dzialalno1e zwiqzana z oprogramowaniem,'------------

i komputerowych,

90)

PKD 63.11.2 PnetwaEanie danych; zanqdzanie stronami intemetowymi (hosting)
podobna dzialalnoSC,
63. 1 2.2 Dzialalnos' pottali intemetowych,

i
91

)

92)

93)

----

PKD 63.91 .Z Dzialalnose agencii informacyinych,
PKD 63.99.2 Pozostata dzialalnosc uslugowa w zakresie informacii, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

94)

PKD 64.20.2 Dziatalno'e hoding6w finansowych,

g5

PKD 64.30.2 Dziatatnos1 trust6w, fundusz6w i pdobnych instytucii finansowych. --

9d

PKD 64.91.2 Leasing finansow,

Rep. A nr
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PKD 64.99.2 Pozodafa finansowa dzidalrc& udugotta gdzie indziej niesKasyfikurana,

z wytqczeniem ubezpieczefi i fundusz6w emerytalnych,

ii

98) PKD

66-12.2 DzialalnoS6 maklercka zwiqzana z rynkiem papier6w wartoSciowych
i towar6w gieldowych,

99)

PKD 66.19.2 Pozoslala dzidalnoSC wspomagajqca uslugi finansowe, z wytqczeniem
ubezpieczeh i fundusz6w emerytalnych,

100)
101)
102)
103)
104)

PKD 68.10.2 Kupno i sptzeda? nieruchomoSci na vdasny rachunek,
PKD 68.20.2 Wn4em i zarzqdzanie nieruchomo5ciamivdasnymi lub dzier2awionymi,
PKD 68.32.2 Zarzqdzanie nieruchomoSciamiWkonwane na zlecenie,

PKD 69.20.2 Dzialalno5f rachunkowo

-

ksiqgowa; doradztwo podatkowe,

-----

PKD 70.10.2 Dzialalnos1 firm centralnych (head Offices) i holding6w, z wylqczeniem
ho I d i ng6w fin a n sowy ch,

105)
106)

PKD 70.21 .Z Stosunki miQdzyludzkie (public relations) i komunika
PKD 70.22.2 Pozostale doradztwo w zakresie prcwadzenia dzialalnogci gospodarczei
i zarzqdzania,
.Z Dzialalno'C w zakresie architeKury,

107)

PKD

108)

PKD 71.12.2 DzialalnoS| w zakresie in2yniedi i zwiqzane z niqdoradzttro techniczne, PKD 71 .20.A Badania i analizy zwiqzane z jakofciE zwnosci,

109)

71 .11

110) PKD 71.20.8 Pozostale badania i analizy techniczne,
111)

PKD 72.20.2tBadfnia naukowe i prace rozwoiowe w dziedzinie nauk spolecznych
i humanistycznych,

112)

PKD 73.1 1 .Z Dzialalnoi;C agencji reklamowych,

113)

PKD 73.1 2.A Posrednictwo w spnedazy czasu

i

miejsca na cele reklamowe w radio

i telewizji,

114)

73-12.8 Posrednictwo

w

sprzedazy miejsca

na cele reklamowe w

mediach

drukowanych,

115)

PKD 73.12.C PoSrednictwo w sprzeda2y miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych

1

1d

( I ntemet)

PKD 73.12.D Po'rednictwo w sprzedaZy miejsca na cele reklamowe w pozostalych
mediach,

117) PKD 73-20.2 Badanie rynku iopinii publicznej,
118) PKD 74.10.2 Dzialalnoi;C w zakresie specjalistycznego proiektowania,
119) PKD 74.20.2 Dziatalno,C fotograficzna,
120) PKD 74.90.2 Pozostala dzialalno'C profesjonalna, naukowa i techniczna,

gdzie

indziej n ie skl asyfikowan a,
121) PKD 77.11.2 Wynajem i dzierzawa samochod6w osobowych ifurgonetek,

122) PKD 77.12.2
z wylqczen i e m

Wynajem
m

otocykl i,

i

dzier2awa pozostalych poiazd6w samochodowych,

i)

l
.

ale'

'

_,. (
,,;\.,
,.,,'
L,'

x
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123) PKD 77.32.2 Wynaiem i dzier2awa maszyn i uzEdzeh budowlanych,
124) PKD 77.33.2 Wynajem i dzierzawa maszyn i urzqdzeh biurowych,

wlqczaiEc

komputery.

125) PKD

77.39.2 Wynajem

i dzierzawa pozostalych

maszyn. urzqdzeh oraz dobr

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

126) PKD 77.40.2 Dzierzawa wlasno$ci intelemualnej i podobnych

produktow.

z wylqczeniem prac chronionych prawem autorskim,

127)

PKD 78.10.2 Dzidalnoil zwiqzana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracownik6w.

128)

PKD 78.20.2 Dzialalno61 agencji pracy tymczasowej,

129)

PKD 78.30.2 Pozostala dziatalnose zwiqzana z udostepnianiem pracownik6w.

-:--

130) PKD 79.1 1.4 Dzialalno'e agent6w turysucznych,
131) PKD 79.1 1.8 Dzialalno66 poSred n i k6w tu ry styczn ych,
132) PKD 79. 1 2.2 DzialalnosA org an iz ato r6w

tu ry sty ki,

133) PKD 79.90.4 Dzialalno66 pilot6w wycieczek i przewod n ik6w tu rystycz nych
134) PKD 79.90.8 DzialalnoSC w zakresie informacji turystycznych,
135)

PKD 79.90.C Pozostala dzialalnoSC uslugowa w zakresie rezeNvacji, gdzie indziej
niesklasvfikowana.

136) PKD 80.20.2 Dzialalno'C ochroniarska

w

zakresie obslugi systemow

bezpieczehstwa

I

t

137) PKD 81.10.2 DzialalnoSi pomocnicza zwiqzana

f

i

z

utrzymaniem porzqdku

w budynkach

I

1s8)

PKD 81 .21.2 Niespecjalistyczne sprzqtanie budynk6w i obiekt6w pnemyslowych.-

t

139)

PKD 81.22.2 Specjalistyczne spzqtanie budynk6w i obiekt6w pnemyslovlych,---

140)

PKD 81 .29.2 Pozostale sprzqtanie,

141)

PKD

t
t'I

i

8 1 .30.2 Dzialalno$A usfugowa

zwiqzana

z

zagospodarowaniem terenow

zieleni,
142)

141)PKD 82.30.2 Dzialalno$A zwiqzana z organizacjqtarg6w, wystaw i kongresow,

143)

PKD 82.91.2 DzialalnoS6 Swiadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,----

144)

PKD 82.99.2 Pozostala dzialalnose wspomagajqca prowadzenie dzialalnoSci
gospod arczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

145)
146)

PKD 84.1 1 . Z Kerowanie podstawowmi rodzajami dzialalnoSci publicznej,

-----

PKD E4.12.2 Kierowanie w zakresie dzialalnogci zwiqzanej z ochronq zdrowia.
edukacj4 kulturq onz pozostalymi uslugami spolecznymi z wylEczeniem
za b e

zpiec ze h spobczny ch.

147) PKD 84.13.2 Kerowanie w zakresie efektywnoSci gospodarowania,
148) PK D 85. 1 0. Z Wychowanie pnedszkolne.
149) PKD 85.20.2 Szkoly podstawowe,
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150) PKD 85.31.4 Gimnazja,
151) PKD 85.31 .B Licea og6lnoksztalcqce,
152) PKD 85.31.C Licea profilowane,
15s) PKD 85.32.A Technika.
154) PKD 85.32.8 Zasadnicze szkoly zawodowe,
155) PKD 85.32.C Szkoty specjalne przysposabiajqce do pracy,
156)

PKD

85.51.2

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaiec spottowch

i rekreacyjnych,

157) PKD 85.52.2 Pozaszkolne formy edukacji aftystycznej,
158) PKD 85.59.A Nauka jezyk6w obcych,
159) PKD 85.59.8 Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
160) PKD 85-60 -Z Dzialal noSC wspomagajqca edukacje,

161) PKD 86.1O.2 DzialalnoSd szpitali,
162) PKD 86.90.E Pozostala dzialalnoi;c

w

zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

niesklasy"fikowana,

163) PKD 87.20.2 Pomoc spoleczna

z

dla os6b z

zakwaterowaniem

zaburzeniami

psychicznymi,164) PKD 90.02.2 Dzialalnos' wspomagajqca wystawianie pnedstawieh aftystycznych,
165) PKD 90.03.2 Atlystyczna i literacka dzialalnost tw6rcza,

'-'_---'-----

--

Dziatalnose obiekt6w
OD|eKTOW kulturalnych,
166) tPKD
KU 9U.U4.Z
90.04.2 Uztantnos?
'
167) PKD 91.01.8 DzialhlnoSV archiw6w.
168) PKD 93.12.2 Dzialalnos;c klub6w sportowych,
169) PKD 93.19.2 Pozostala dzialalno'C zwiqzana ze spoftem,

170) PKD 93.29.2 Pozostala dzialalno'C rozrywkowa i rekreacyina,
1 7 1 ) PKD 94. 1 1.2 Dzialal noSA organizacji komercyjnych i pracodawc6w,
172) PKD 95.12.2 Naprawa i konserwacja sprzetu (Tele)komunikacyjnego,
173) PKD 96.09.2 Pozostala dzialalno'C uslugowa, gdzie indziej nieskJasyfikowana.

2.

DzialalnoS1 wymagajqca odrebnego zezwolenia lub koncesji bedzie podieta

-----

pnez Spolkg

tylko po upnednim uzyskaniu stosownego zezwdenia lub koncesji.

il. Kapital i akcje

$6
1.

zaKadow Sp'lki Wnosi 12.880.000,00 (dwanaScie milion6w osiemset osiemdziesiEt
tysiQcy) zlotych i dzieli siq na 128.800.000 (sto dwadziescia osiem milion6w osiemsef
tysiecy) akcji zwkuch imiennych seii A o wafto$ci nominalnej 10 (clziesig6) groszy kaZda

Kapital

o numerach od A 000 000 001 do 128 800 000.

-------

Kapital zakladovvy Spotki zostal pokryty w calo9ci pned zarejestrowaniem przeksztalcenia.

-

4:'>,r'-,

ii:i<:
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zamienne na akcie' a takze obligacJe
Sp6lka mo2e emitowac papiery dtuzne, w tym obligacie
z prawem pietwszehstwa do obigcia akcii Sp6tki'

s8
1

Zgromadzenia'akcii' poprzez
Podwzszenie kapitatu akcyinego moze nastqpi' pnez emisiq nowch
jako podwszente
minimatnei i maksymatnei Wsokosci tego kapitalu oraz
Kapital akcyiny moze bye podwyzszony lub obnizony uchwatqWalnego

.

2.

okre9lenie

podwy2szenie kapitatu zaktadowego Spolki moze bye dokonane
docelowe lub warunkowe.
takze poprzez zwiekszenie nominalnei wafto5ci akcii'

przeniesienie czQ$ci
kapitalu akcyinego moze nastq)ic tak2e przez
6rodk6w z kapitatu rezentrowego oraz czqSci kapitalu zapasowego

3. Podwzszenie

se

przyznane prawa
zbycie, zastawienie lub oddanie w u2ytkowanie akcji, w tym r6wnie2
glosu zastawnikowi tub uzytkownikowi akcii, wymaga,uchwaly Walnego Zgromadzenia'
celem
chyba 2e zbycie nastqpuje na rzecz Gminy Dqbrowa G6rnicza lub nastppuie
wykonania prawa pierwokupu, o l<t6rym mowa w ust' 7 ',---1--'-----w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcii, akcionariuiz wskazuie ilo36 zbywanych akcii
oraz warunki zbycia, w tym cenq i termin platnoici.

1.

2.

Zgody udziela Walne Zgromadzenie w drodze uchwaly'
Zgromadzenia
4. W przypadku, gdy odmowiono zgody na zbycie akcii, uchwala Walnego
winna wskaza| innego nabywca pod rygorem bezskutecznosci odmowy '---"----"----'
Wskazanie innego nabywcy winno nastqJi' w terminie 2 miesiQcy od dnia zgloszenia
e

sp6lce zamiaru rozpozqdzenia akci7.
6.

Nabryca wskazany przez sp6lkq nabywa akcje za cene wskazan4 w zawiadomieniu'
zbycia akcii *-o K6rW mowa w ust. 2' Termin zaplaty ceny wynosi 1 miesiqc od daty
przez
Gminie Dqbrowa G6micza pnyduguie prawo pierwokupu akcii sp6tki zbwanycn
K1regokolwiek z akcionariuszv.

-

sro
I

Akcje Sp6lki mog4 bYC umarzane.
IJmorzenie akcii nastepuie z czystego zysku za rok obrachunkowy' w kt6rym nastqpilo

umorzeniealbozzachowaniempnepis6woobni2eniukapitatuzakladowego.Wrazie
obnizenia
umorzenia z obni2eniem kapitatu zaktadowego, umonenie nastepuie z chwilq
kapitalu zakladowego.
nabycia
Akcje Sp'lki mogq by, umarzane wyl4cznie za zgodq akcionariusza w drodze
akcionariusza (umorzenie
ich przez sp6lkg (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody

przymusowe).
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umorzenie akcji wymaga uchwaly watnego zgromadzenia. lJchwata powinna okrestal
podstawe umorzenia, wysokoS' wynagrodzenia przystugujqcego za umaEane akcje lub

4.

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrcdzenia oraz spos'b obnizenia kapitatu
zakladowego. Umonenie pnymusowe nastQpuje za wynagrodzeniem, K6re nie mo2e
by1 nizsze od waftoSci przypadajqcych na akcje aktw^w netto, Wkazanych

w sprawozdaniu finansowym spozqdzonym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
o lo*otq pneznaczonQ do podzialu miqdzy akcjonariuszy. ----Umorzenie przymusowe jest moZliwe, gdy akcjonariusz w sposdb oczywisty dziata
na szkodg spdki lub w nzie wad apoft6w uniemo2liwiaj4cych ich wykorzystanie zgodnie
z ich gospodarczym przeznaczeniem.

6.
7.

Uchwala Walnego Zgromadzenia w sprawie umotzenia ptzymusowego wymaga
wigkszoSci 23 glos6w. Uchwala ta powinna zawiera' uzasadnienie.
Szczeg6lowe zasady umorzenia akcji okre5la kaZdorazowo uchwala Walnego
Zgromadzenia.

lll. Organy sp6lki:

srt
1

. Organami Sp6lki sE:

a) Zarzqd,

b)

Raaa

tlaazorcz",

--.--j-;

c) Walne Zgromadzen'ie

2. Organy Sp6lki dziatajq zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spolek
handlowch oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

,l

t

.t

A. Zaz4d

s12
1.

Zanqd prowadzi sprawy spdlki i reprezentuje sp6lkg.
ZarzEd Spdlki sklada gig z jednego do tnech czlonkdv powolywanych i odwolywanych
uchwalq Rady Nadzorczej na wsp6lnq 3 - letniq kadencje.
Mandat Czlonka Zarzqdu Wgasa po

upwie

dbycia najbli2szego
Walnego Zgromadzenia zatwierdzajqcego sprawozdanie finansowe za ostatni pelny rok

obrdowy. W przypadku Zazqdu

okresu kadencji, z dniem

jednafrovegq

powoluje siq Prezesa Zarzqdu, w przypadku

Zanqdu wieloosobowego powoluje sie Prezesa Zaaedu i Czlonk6w Zarzqdu.
Do Zanqdu Sp6lki mogq byC powolane osoby spoSrod akcjonaiuszy lub spoza ich grona.
Do zanqdu nie mogq by1 powolani radni Rady Gminy.
Prokurenta powoluje i odwoluje siq uchwalq Zanqdu.
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uchwalq Rady Nadzorczei' Odwolanie
Czlonek Zanqdu iest powolywany i odwotywany
powod6w' za ktdre uwala stQ:-'--'---"Czlonka Zarzqdu moze nastpil tytko z waznych
na szhody;
zaniedbanie obowiqzk6w, kt6re narazilo sphlke

d

b) podeimowanie decyzii niezgodnych z prawem;
c) powody, K6re zgodnie z Kodeksem pracy

uzasadniaiq rozwiqzanie umowy bez

Wpowiedzenia tub iei Wga$niecie.
zawiera w imieniu Sp6tki
IJmowe o Wkonwant zarzqdu z Cztonkami Zanqdu
Rady Nadzorczei delegowany
Pnewodniczqcy Rady Nadzorczei lub inny pnedstawiciet
sposr^d iei czlonk6w.

s13
1

.

Odwolanie Cztonk6w zazqdu nie uchybia ich roszczeniom

z umowy o Wkonwanie

zanqdu.

CztonekZanqduniemo^ebezzezwoleniaRadyNadzorczejzajmowalsiqinteresamt
wsp6lnik iawny lub
konkurencyinymi, ani tez uczestniczy' w sp6lce konkurencyinei' iako
czlonek wladz.

3.

Rada Nadzorcza ustala Wnagrodzenie dla Czlonk6w Zan'qdu
!

s14
1.

Do zakresu dziatania Zazqdu nalezq wszelkie spraw Sp6lki nie zastrzezone WraZnie
do kompetencii Walnego Zgromadzenia atbo Rady Nadzorczei'

swole
Zarzqd obowiqzany iest zanqdzad maiqtkiem i sprawami Sp6lki' Wpelniaiqc
gospodarczym, przy Scislym pnestneganiu
obowiqzki ze fira.frnnosjciq wwaganq w obrccie
powziStych lub
pnepis6w prawa, postanowieh statutu Sp6tki oraz uchwal i regulamin6w
uchwalonych pnez Watne Zgromadzenie i Rad€- Nadzorczq'
wewtetnnq Spolki' zasady
Zarzqd mo2e Wdawa| regulaminy okre laiqce: organizacie

rachunkowosci,zakresupnwnieh,obowiqzk^wiodpowiedziatnoscinaposzczeg6lnych
stanowiskach PracY.

sr5
)

1. zatzqd reprezentuie
i

K

u

a.

Spotkq na zewnqtn

w stosunku do wtadz' os6b trzecich' w sedzie

poza sqclem.

Prezes Zanqdu samodzielnie
W przypadku Zarzqdu iednoosobowego Spltke rcprczentuie

do s4ladania
lub dw6ch prokurent6w lqcznie. W pnypadku Zanqdu wieloosohowego
sq dwai Czlonkowie
oSwiadczeh woli i podpisryania w imieniu Sphlki upowa2nieni
prokurentem'
Zanqdu tqcznie lub ieden Czlonek Zarzqdu lqcznie z
JezelizsrzqdjestwieloosobowjegouchwalyzapadilqbezwzglgdnqwigkszoSciq
Zanqdu'
glos6w. W razie r6wnosci glos6w decyduie glos Prezesa

.I
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tdrwdy prowadzit spnw nie pzeknczaiq@
zakresu zwyl4ych czynnoSci Spolki JeSli jednak pned zdatwieniem sprawy cho6by ieden
z Czlonk6w Zarz4du sprz*iwi sie jej pzeprcwadzeniu, pdrzebna iest uchwala Zarzqdu.
Zanqd mo2e podejmowa' uchwau, jezeli wszyscy czlonkowie zostali prawidlowo
Ka2dy Czbnek Zarzqdu moze bez uprzednbj

5.

powiadomieni o posiedzeniu zarzqdu.

s16
szczegdowy tryb dziatania Zarzqdu oktesla Regulamin zarzqdu uchwalony przez walne
Zgromadzenie.

B. Rada Nadzorcza

s17
1

.

z 3 do 5 os6b powolwanych przez walne zgromadzenie
na wspolnq &tetniq kadenciq, z zastrze2eniem postanowienia ust' 2. Skupienie pnez
akcjonariusza kazdej jednej piqtej czesci kapitalu akcyinego, daie prawo do wskazania
jednego czlonka Rady Nadzorczei. Dotyczy to r6wnie2 sytuacii, iesli kilku akcjonaiuszy
Rada Nadzorcza skladd siQ

posiadajqcych lqcznie co najmniej iednq piqtq czSse kapitatu akcyinego porozumie si?
i wskaze Cztonka Rady. Pozostati Czlonkowie Rady Nadzorczei sq wybierani pnez
Walne Zgromadzenie.

2. Do

czasu,

gdy sp6lka iest iednoosobowq sp'lkq mienia komunalnego,

powolanie

i odwolanie cztonk^w Rady Nadzorczei nastQpuie w drodze wskazania przez iedynego
akcjonariusza

-

Gminq Dabrowa

G6rnicza.--_.

-

Cztonkowie Rady Nadzorczei mog4 byc powdywani takae spoza grona akcionariuszy'
W przypadku wygaSnigcia mandatu Czlonka Rady Nadzorczei przed uptywem kadencii,

Zanqd jest zobowiqzany do niezwlocznego zwolania Walnego Zgromadzenia w celu
uzupetnienia skladu Rady Nadzorczei, w przypadku, gdy liczba Czlonk6w Rady Nadzorczei
spadnie poni2ej minimum okregonego w ustQpie

5.

1.

Mandat cztonka Rady Nadzorczei wygasa po uptywie okresu kadencii, z dniem odbycia
najbli4szego Walnego Zgromadzenia zatwierdzaiqcego spnwozdanie ftnansowe za ostatni
pelny rok obroto
Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczei, K6ry okre5la

iei

organizaciS

i sposdb wykonywania czynno6ci.

sr8
1

.

na

na zaproszenie Przewodniczqcego.
Ponadto musi bye zwolane posiedzenie Rady na 2qdanie ka2dego z iei czlonk6w lub na
Rada zbiera sig nie nadziej niz raz

2qdanie Zanqdu.

totvartal
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Cz|onkowieRadywykonujqswojeprawaiobowiqzkiosobiscie.Radamozeoddelegowac
ze swego grona czlonk1w do indywiduatnego Wkonwania poszczeg6lnych czynnosct
ustala
nadzorczych. Czlonkowie ci otnymuiq osobne Wnagrodzenia, I<torego wysokoi;C
Czlonkowie
Walne Zgromadzenie. Cztonk6w tych obowiqzuie zakaz konkurencii' Wszyscy
Rady Nadzorczei sq obowiqzani do zachowania taiemnicy sluZbowei'

Rada Nadzorcza podejmuie uchwaty, ie2eli na posiedzeniu iest obecnych co naimniei
2/3 jej cztonk6w, a wszyscy czlonkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. uchwaly
glos
zapadajq zwkh wiekszosciq glos6w. W pnypadku r6wnoSci gtos6w rozstnyga
Przewodniczqcego Rady Nadzorczei.
protokolach
4. obrady powinny by6 protokotowane- Protokdy podpisuie Pnewodniczqcy- w

nale2y wymieni| czlonk^w biotqcych udziat w posiedzeniu oraz poda6 spos'b
pneprowadzenia i wynik gtosowania. Ptdokoly powinny by6 zebnne w ksiQgQ protokol,w.
Do protokol6w winny by6 dotqczone odrQbne zdania czlonk6w obecnych oraz nadeslan,
p6iniej spneciwy nieobecnych na posiedzeniu Racly.

--*----

sre
1.

Rada Nadzorcza wykonuje staly nadz6r nad dzialalnosiciq sp6lki we wszystkich

-{-----t--

sprawach p|7.edsiebiorsh asp<j{kr'.
Do szczegdowych obowiqzk6w nale2y:

---------1) opiniowanie z kohcem kazdego roku obrotowego
zar6wno co do zgodnoi;ci
sprawozdania Zarzqdu

z

sprawozdania finansowego,

ksiegami idokumentami, iak ize stanem faktycznym,
dzialalnoici oraz wniosk6w Zanqdu dot. podzialu zyskt'

z

albo pokrycia straty,

2)
I,

rozpatrywanie bitans6w tuvaftalnych z prawem czynienia uwag i 2qdania wyiaSnien
od Zarzqdu, sprawdzenie ksiqg handlowych ikasy Sp6lki w kazdym czasie wedluy
swego uznama,

^;

3)

wyznaczanie bieglych rewident6w w celu pneprowadzania badania sprawozdania
tinansowego Spdrk;

>ia

tnt

4)

.-.-------_.--.--

skladanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania

z

czynno9ci'

o kt6rych mowa

wpK1,

5)

CJQ

delegowanie cztonka tub cztonk6w Rady do czasowego wykonywania czynno5ct
Zarz4du w miejsce zawieszonego Czlonka lub Czlonk6w Zarzqdu, albo gdy Zanqd
z innych powod6w nie mo2e dziala6,

>go.

)na

6)
7)

powolywanie, odwofuanie i zawieszanie w czynno'ciach Czlonk6w Zanqd u,
zawieranie z Czlonkiem Zarzqdu umowy o pnce oraz wykonwanie wobec niego

8)

innych czynnosci ze stosunku pracy,
zatwierdzanie na wniosek Zarz$u zab2ert $ruktury organizacyinei ptzdsiebiorstwa

----

--_-_

sp6lki oraz zasad wynagradzania

praawnik6w

sp6tk|------*
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rocznych

i

wieloletnich plan6w finansowych, plan6w inwestycji

i modemizacji,

10) udzielenie zezwobrt Czbnkom Zarzqdu

na

zajmowanie srg interesami
konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w sp6lce konkurencyjnej jako wsp6tnik sp6lki
cywilnej, spolki osobowej lub jako czlonek organu sp6tki kapitatowej, bqdi

11)

12)
13)

i
I

I

uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie pnwnej jako czlonek organy,
vvyra2anie zgody na rozpozqdzenie prawem lub zaciqgniecie pnez Zatzqd

I

I
I

---

zobowiqzania do Swiadczenia o wafto9ci ptzewszajqcej wafto$e kapitatu
zakladowego, jednak nie wyzszej niz trzykrotnoS' kapitalu zakladowego,----rozpatrywanie wszelkich wniosk6w i postulat'w w sprawach stanowiqcych
n astgpnie przedmiot uchwal Walnego Zgromadzenia,
uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Sp6lki, chyba 2e tekst jednolity Statutu
zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
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1.

Rada Nadzorcza mo2e wyra2at opiniq we wszystkich sprawach Sp6lki oraz WstQpowae
do Zarzqdu z wnioskami i inicjatywami,
Rada Nadzorcza nie ma prawa Wdawania Zanqdowi wiq2qcych poleceh dotyczqcych
prowadzenia spraw spolH.

Zarzqd ma obowiqzek powiadomit Radq Nadzorczq o zajgtym stanowisku w sprawie

opinii, wniosku lLb irlicjatywy Rady nie p6tniej

niz

w ciqgu cztemastu dni od daty

zlo2enia wniosku, opinii lub zgloszenia inicjatywy.
4.

Rada Nadzorcza mo2e pneglqdad ka2dy dzial czynnogci Spc*ki, 2qda€ od Zarzqdu
sprawozdah i wyja'nieh , dokonywad rewizji majqtku oraz sprawdzad ksiggi i dokumenty.
Spdka jest zobowiqzana do ponoszenia koszt6w udug doradczych Swiadczonych na zqdanie
Rady Nadzorczej.

6.

Czlonkowie Rady Nadzorczej mogq bra6 udzial w podejmowaniu uchwd Rady Nadzorczej,

oddajqc sw6j glos na piSmie za poSrednictwem innego Czlonka Rady Nadzorczej.
Oddanie glosu na pi5mie nie moze dotyczyt spraw wprowadzonych do ponqdku obrad
na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwal w tym trybie nie mo2e dotyczyc
vrybor6w przewodniczqcego

i wicepzewodniczqcego Rady Nadzorczej oraz powolania,

odwolania i zawieszenia w czynnos;ciach Czlonka Zarzqdu.

7.

Podejmowanie uchwal przez Rade Nadzorczq w trybie pisemnym lub przy wykonystaniu
Srodk6w bezpo9redniego porozumiewania sig na odlegloSd jest dopuszczalne. Uchwala

jest wazna, gdy wszyscy Czlonkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treSci
projeku uchwaly. Podejmowanie uchwal w tyn tybie nie dotyczy Wbor6w przer lodniczqcego
i wiceprzewodniczqcego Rady Nadzorczej oraz powolania, odwotania i zawieszenia
w czynnoSciach Czlonka Zanqdu.
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czlonkowie Rady Nadzorczei maiq prawo
do wynagrodzenia za ka2de posiedzenie
w Wsoko5ci ustalonej przez Watne Zgromadzenie. _-__*__
C, Walne Zgromadzenie Sp6tki

s2t

Walne Zgromadzenie mo2e by6 zwczajne
i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Watne Zgromadzenie
zwoluje Zarzqd Sp6tki z wtasnej inicjatywy
najp6iniel
w ciqgu szesciu miesigcy po uptwie
kazdego roku karendarzowego. ___-_____
3. Nadzwczajne watne zgromadzenie
zwotuje zazqd sp6lki z wrasnej inicjatwy
tub na
1.

pisemny wniosek Rady Nadzorczej
tub Akcjonariuszy reprezentuiqcych rqcznie
przynajmniej 1/2O czes' kapitatu
akcyjnego. We wniosku o zwotanie
Nadzwyczajnego
tAlatn^a^ 2-^^-J_

Walnego Zgromadzenia wnioskodawca
obowiqzany
do potTqdku obrad.
-_-_=---_

4'

i."t *"*"r),C-"p:;;";;:::;"r:

Zworanie Nadzwyczajnego watnego
Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej
rub
Akcjonaiuszy powinno nastqcic w ciqgu
dw6ch tygodni od daty zgroszenia
wniosku.----5. Rada Nadzorcza zwoluie Walne Zgromadzenie Akcjonanuszy
w przypadku, gdy: _____
a) Zarzqd Sp6lki nie zwolat| Zwczajnego Watnego
Zgropadzenia w okrestonym w ust.
2
I

,^6:^i^
terminie,

b)

6'

Pomimo ztozenia wniosku, o kt6rym
mowa
w ust.

4.___

walne zgromadzenie zworuje

siq

w

ust.

3 i uptywu teminu, o kt6rym mowa

przez ogtoszenie dokonvwane

* ,^^^::--:-::::---

^3il!lii?i!71-!oo***uzyskaniao,*,0;i;*!::,':;::;;,ri,:#;

pnez ogloszenie dokonywane na
stronie intemetowej spotki oraz ;;;;r;;;;;;,
dla pEekazwania informacji biezqcych
zgodnie z wepisami ustaw z dnia
29 tipca
2005 r' o ofercie pubticznej i warunkach
wprowadzania'

,^?:::r:::r,"::

obrotu oraz

o

instrument,w rinansowycn al
sp'tkach pubticznych (t.j. Dz.u. z
200er.

Nr 185, poz. 1439 z p6tn. zm.).
7' Je2eli wszystkie akcie wyemitowane pnez
spdke sq imienne, watne zgromaazlie
tist6w poteconvch tub przestek nadanvch
pocztq
T:::,":!:..:.::1::-'-:
kuiersk4 wystanych co najmniej dwa tygodnie
pzed te^,;;;;;;;;;;;;";::;:
zamiast listu poleconego luh przesyki
nadanei pocztq kuiersk|

::'":?

zawiadomienie moze
lezeri upnednio wvrazit na to zsodQ,
podajqc adres, na kt6ry zawiadomienie
powinno by6 wyslane.

t::,y":::!"::::::::?*: o:"u

1.

aenronicm4

s22

Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze
rcprezentujqcy co najmniej 1nO czQSC
kapitatu
akcyjnego mogq zqda6 umieszczenia poszczeg6lnych
spraw na porzqdku obrad
n ajblizszego Walnego Zgromadzenia.
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j:':
do podejmowania uchwa! bez wzstedu
na liczbq
Y:::"::::,'i'::::u:, * **y:o:
a ni m kcji,
z" ;;- ;;;: ;;;:
:towanvch
z:r::::::::,
bezwzglednie^' obowiqzuj4cych
^!!:
"nio "przepis6w prawa tut ninie6zego
o

zo.1m

n

a

sa;, ::_:_:_

aayna

zapadaiq zwy&q wiekszosciq
slos6w oddanych, chyba
z bezwzglqdnie obowiqzuiqcych
h andlowych lub niniejszego
statutu.
4. Glosowanie jest jawne. Tajne
glosowanie zatzqdza sig przy wyborze
oraz odworaniu
czlonka wtadz tub tit<widator6w sp6rki, b4d2
0 pociqgniecie ich do odpowiedziatnosci.

i!::, :1:::

2e co innego Wnika

poJpisow;;;;; ;;:;"r

Ponadto tajne gtosowanie zazqdza sie
na wniosek cholby jednej osoby spofrod

obecnych, uprawnionych do gtosowania.

Uchwaty

w

_

sprawie zmiany przedmiotu pzedsiebiorstwa
Sp6lki zapadajq zawsze

iawnym glosowaniu imiennym.
walne zgromadzenie otwiera prezes Zarzqdu
sp6rki lub osoba przez niego wskazana,
przy czym spoSr6d os6b uprawnionych
do gtosowania Zgromadzenie wybiera
Przewod n iczqcego.
w

--------_

---:

walne zgromadzenie uchwara sw6j reguramin,
w *t,rym okrcsra tryb, szczeg6rowe zasady
prowadzenia obrad i podejmowania
uchwar, a w szczeg'rnosci zasady przeprowadzania
wybor6w, w tym Wbor6w w dtodze glosowania
oddzielnymi grupami pny wyborach
Rady Nadzorczej.

'

[

$23

Do kompetencji Watnego Zgromadzenia nale1v:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdah Zarzqdu oraz
sprawozctania finansowego
za ubiegty rok obrotowy,
2) decydowanie o podziate zysku tub sposobie po@cia
straty,
3) udzielenie czlonkom organ^w Sp6tki
absotutoium z wykonania przez nich
obowiqzk6w,
4) zmiana statutu Sp6tki.
AI

zmniejszenie lub zwiekszenie kapitatu akcyjnego
Sp6!ki,
6) zmiana przedmiotu przedsigbiorstwa Spotki,
7't

potqcze n i e S polki t u b p rze kszt alcen ie p6!ki,
S

8) podjecie uchwaly

w sprawie tit(widacji Sp6lki,

e) emisja obligacji,
10)

1

1

)

postanowienia dotyczqce roszczeh o
naprawienie szkody wynqdzonej przy
zawiqzwaniu spolki lub sprawowaniu zanqdu lub
nadzoru,
postanowienie co do datszego istnienia
sp6!ki, je2eri birans wkaze stratQ
przewyzszaiEcq sumQ kapita!6w zapasowego
i rezenuowch oraz potowQ kapitaru
zakladowego;

r{
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12)

zbycie i nabycie nieruchomo5ci albo udzialu w nieruchomo1ci'

13)

umonenie akcii,

14)

paez ZarzEd
Wrazanie zgody na rozponqdzenie prawem lub zaciqgnigcie
kapitalu
zobowiqzania do swiadczenia o waftosci tnykrotnie ptzewszaiqcei waftos'
zakladowego,

u
:i.

15)

tworze n ie f u nd u szY ce lowYch,

16)

powotywanie i odwolywanie Czlonk6w Rady Nadzorczei,
ustalanie zasad wnagradzania oraz zwrotu koszt6w z tytutu sprawowanei funkcii

17)

d

Czlonkom Rady Nadzorczei,
18)

te

wyra2anie zgody na tworzenie

inne kompetencje nalezqce
vvlaficiwoSci Watnego

Ia

pnystqpowanie

do

sp6lek handlowych

i

innych

pod mi ot6w g ospod arczYch,
1e)

dy

i

z mocy kodeksu spolek

Zgromadzenia.

handlowych do wylqcznei

-----------^'

s24
1. Watne Zgromadzenia oclbywaiq siQ w siedzibie sPdkl jej oddzial6w lub zaklad6w
na terytoium Rzeczypospolitej Polskiei.

2.

Zgromadzenie mo2e odby6 siq r1wnie2 w innym miei$cu
Polskiej jeaeli wszyscy Wra24 na to zgodQ na pismie.

ia

terytoium Rzeczypospolitei

lV Gospoda*a Sp6lki
tgo

$25
Na wtasne Srodki finansowe Sp(tki sk'laclajq siq:
,ich

1) kapital akcyjny,
2) kapital zapasowy,

3) kapitat rezerwowy,
4) fundusze specjalne.

s26

1.

Kapital rezetwowy tworzy sie z corocznych odpis6w wykazanego w bilansie czystego,
rocznego zysku Spolki. Uchwalq Walnego Zgromadzenia z kapitalu rezerwowego mog4

)ny

pokrytvane szczeg6lne stnty i Wdatki.
Fundusze specjalne mogq byd tworzone lub znoszone slosownle do potrzeb na mocy
byC

'ratg
italu

2.

uchwaly Watnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specialnymi
okreSlajq regulaminy uchwalone pnez Zarzqd.-
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Czysty zysk moze by6 prze)
dwidende w wysokosci
' -'- e"rrve"uv
wvsakosci uchwalonei
uchwatonei przez
watne Zgromadzenie lub
Walne
przez
h,h na .
do
uchwaty
,Jchwata
Watnego Zgromadzeniat.
Uchwala
Watneoo Zgromadzenia
Watnego
,.,^_,^^-:!!ic::e.stosownie
moZe okregi|, Ze czqSC
lub caloa' zysku zostaie

1.

""'::::::n1

';::::::::-?:!n'":u'*iinnekapitatvre,";;il";;;:::::::
y:::::::::'::::::"::::,,*-",',;;;;:;;"ffT;-,*,;*
W zamian
2emiAh za
t^ nowe
, .
w
^^.--- akcje.
'6 to

":;r;;::;

wydaje sig

;;;"*,*;,
za o$atni rok obrotowy, powiqkszonego
o niepodzietont zyski z tar
lat uuewch
ubieglych oraz
o kwoty
kwotv przeniesione
Dnenicsi.\na z, utworzonvah
,,h,, _^_..,.
'
,,,"r,, kapital1w zapasowego
"'o'1'
z, zlsku
"^^::,,.''rv"v
i rezerwowych, kt6re
mogE by6 p*eznaczone
oozonlch

akcjevvtasneorazkuoty,.:::;:;::W':7"::#::;:;:;:i!#:;{::;
z zysku za ostatni rok obrotov
4.

,;; ;;; :;;:;::":::, # :I :;A :;;::::::

,f

;;
*_
_rrrrr;;;;;;;;;::;:i::r:::r:r::;:;"::::::;::::T;:::;::1
"

t'vz'uut

w ctwu dwoch

"t'
rv"r, __-.--"-t' tv'vn teJ tdtw,lqzone
' ;;;;;;;;::;;:*:.
sprawozdanie
SDfawoTrlAnia f;^^^^^,-L
finansonh za
- DoDrTe.rni
^, ^^-.^.-stanowi,naiwyzeiporowe;":::::,J:r:;""::::#,yf::;;;:-::::::"::;:
miesiQcy od dnia powzigcia
uchwaly o podziatr

powiQkszonego o kapitaty
rezerwowe utwotzone z zysku,
k6rymi w ceru wypraty zaticzek
moze dysponowad Zatzqd,
oraz pomniejszonego o niepokryte
straty i akcje Masne.____

sprawozdanie, bitans,

w teminie tnech

rachr.t

s 28

miesiscy'#:"f::::,:""'::;,r:::_y_";:

Zgromadzenie nie p6iniej nE

6

'::fri:;:::"r:::,7";:

miesigcy od zakorlczenia roku
obrotowego.

Rokiem obrotowym Sporkijest
rok

*______*-____

kar*"r"|.j.

V Postanowienia koicowe

W sprawach nieuregulowanych.
spolek handtowych oraz inne

nlnrrrr#*,

wla

ciwe pzepisy-"

majq

zasrosowanie przepisy kodeksu

____--_*_*__
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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Pawel Gocyla dzialal4cy w imieniu Gminy D4browa G6rnicza o6wiadczyl, 2e glosuje
za przyjgciem uchwaly, a zatem uchwala zostala przyjeta

OdnoSnie punktu 3 porz4dku obrad.
Dzialaiqcy w imieniu i na zecz Gminy Dqbrowa G6rnicza, jedynego wsp6lnika spolki
pod firm4 Pzedsigbiorstwo Miejskie MZUM.PL sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq
z siedzib4w Dqbrowie G6miczej, Pan Pawel Gocyta sktada o6wiadczenie o uczestnictwie

reprezentowanej przez niego Gminy w sp6lce przeksztalconej.

Odno6nie punktu 4 porztrdku

----

obrad.------

Dzialaj4c w imieniu i na rzecz Gminy D4browa G6rnicza, jedynego wsp6lnika sp6Nki
pod tirm4 Pzedsigbiorstrc Miejskrb MZUM.PL Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq

z siedzibqw D4browie G6miczej, Pan Pawel Gocyla wyr72a igodg na zawiqzanie spolki

Przedsigbiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Dqbrowie G6rniczej

i na brzmienie jej statutu oraz objqcie 128.800.000 (sto dwadzie6cia osiem milionow
osiemset tysigcy) akcji tej sp6lki o l4cznej wartoSci nominalnej '12.880.000 (dwana6cie

milion6w osiemset osiemdziesiqt tysigcy) zNotych, tj. warto6ci odpowiadajqcej calo6ci
kapitatu zakftadowego sp6lki Pzedsigbiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp6tka Akcyjna.--

Odno5nie punktu 5 porzqdku obrad.
Nada /yczajne Zgromadzenie Wsp6lnikdrrr

spffi

prowadzorej pod firm4 Pzedsigbiorstwo

Miejskie MZUM.PL sp6Nka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4 z siedzibq w D4browie
G6rniczej podjelo nastqpuj4c4 uchwaQ:
UCHWATA NR 15'2012

Nadaryczajnego Zgtomadzenla Wsp6lnik6w sp6lk3 - Przedsigbiorstwo lllliejskie
MZUM.PL sp6lka z ograniczone odpoldedzialno5ci4 z siedzibq w Dqbrowie G6rniczej
z dnia2l listopada 20'12 r.
w sprawie powolania czlonk6w Rady Nadzorczej sp6lki Pzedsigbiorstwo Miejskie MZUM.PL
Spolka Akcyjna pieMszej kadencji
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Nadzwyczajne Zgromadzenie

sp6rekhandrowychuchwara":::X#:A::'-i::::t::-1*t

pkt 4 Kodeksu

sl

Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wsp6lnik6w jednogfosnie postanawia
powola6 w sklad Racty
Nadzorczej I kadencji:
- Ryszarda Wandasiewicza:
- Marka piotrowskiego;

- Stanislawa Gafka:
- Piotra Cebula.

Uchwala wchodzi w 2ycie
zdniem podjecia.

s2

Pawel Gocyla dziaraiqcy w
imieniu Gminy Dqbrowa G6rnicza
oSwiadczyl, ze grosule
za pzyjqciem uchwaly, a zatem
uchwala zostala pzyjgta
Nastgpnie pan pawel Gocyra
, dzia*ajqcy wimieniu i na rzeczGminy Dqbrowa
G6rnicza,
jedynego wsp6rnika
sporki pzedsigbiorstwo Miejskie
MzuM.pL sp6rka z ograniczonq
odpowiedziarno.ciq
sie{zibq
w Dqbrowie G6rniczej, zgodnie
I
z brzmieniem art. 23g
1
Kodeksu
$
sp6bk hbndtovr

l""i#1'::ili:il:::ff::# ;::?ffjff:J";

obrad, kt6ra ze wzsred u
na zgromadzeniu' a pan pawer
Gocyfa, dziataiqcy w imieniu na
fzeczGminy Dqbrowa
sp6rki' nie'sr""" spzeciwu dotvczqceso

IJX ::::"":t:-::::li'*
skutecznie powzigta.

uchwaly, mo2e

by6,

powzisc,a

UCHWALA NR 16/2012
Nadzwyczajnego zgromadzenia
wsp6lnik6w sp6lki - przedsigbiorstwo
Miejskie
MZUM'PL sp6rka z ograniczonq
odpowiedziarno.ciq z siedzibq
w Debrowie G6rniczej
w sprawie poworania

",.,."1:::fi'::#ff::1" Miejskieso MzuM pL s A

Dziaraiqc na podstawie art'
306 ust.3 w zwiqzku z art. 555
Kodeksu sp6lek handrowycn
Nadzwyczajne zgromadzenie
Wsp6lnik6w uchwala co nastepuJe:

;

Rep. A nr

strona 23 z 24

859612012

s1
powoluje sig na I kadencjq Prezesa zatzqdu sp6lki PzedsiQbiorstwo Miejskie MzuM.PL S.A.

powstalego

z

przeksztalcenia Pzedsigbiorstwa Miejskiego MZUM'PL

Tomasza Dominika Soltysik ( NR PESEL 710804006'17 ).

Sp z

oo

Pana

---------

s2
Zobowiqz$e sie Rade Nadzorcza do okre6lenia warunk6w zatrudnienia Prezesa Zarzqdu
Spolki.

s3
wykonanie uchwaly w zakresie s 2 powierza siQ Przewodniczqcemu Rady Nadzorczej.

.----

^

s4
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

rq
rq

pawel Gocyla dziat4qcy w imieniu Gminy D4browa dOrnitza oswiadczyl, 2e glosuje
za Wzyjeciem uchwaly, a zalern uchwala zostala pzyjeta.

m
1y
ua

;ia

Pawet Gocyla oswiadczyl, 2e porzedek obrad zostal wyczerpany, a nastepnie zamknqt

obrady Zgromadzenia.

tv.
Pawel Gocyla dzialajqcy w imieniu Gminy Dqbrowa G6rnicza oSwiadczyl, ze koszty
niniejszego aktu ponosi sp6lka prowadzona pod firm4 Pzedsiqbiorstwo Miejskie MZUM'PL
spolka z ograniczon4 odpowiedzialno6ciq z siedzibq w D4browie G6rniczej'

--------

V.
Pobrano:

- wynagrodzenie za czynnos6 notarialne na podstawie $ 9 ust' 1 pkt 1 Rozp' Min'
Spraw. z dnia 28 czelwca 20M roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. Nr 148, poz. 1564, zp62n. zm.) w kwocie

750,00 zl,
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- podatek od towar6w i usrug na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535,
z p62n. zm.)
w wysoko6ci 23 % od wynagrodzenia za czynno66 notarialnq w kwocie
7SO,OO
^.
tj
172,50
l-qcznie pobrano: 922,5O zl (dziewig6set dwadzie5cia dwa zlote
groszy).

i

zl
piq6dziesiqt

z

ograniczon4

Akt ten odczytano, pzyjgto i podpisano.
Na oryginate podpisy stawajqcych i

Sosnowiec, dnia 26 listopad a 2012 roku.
Repertorium A N A634t2012

wypis niniejszy wydano: przedsigbiorstwo Miejskie MzuM.pL sporka
odpowiedzialnosciq z siedzib4 w Dqbrowie G6rniczej.
Pobrano:

- wynagrodzenie za czynnosi notariarnq na podstawie 12 Rozp.
Min. spraw. z dnia 2g
$
czervvca 2004 roku w sprawie maksymarnych stawek
taksy notariarnei (Dz. U. Nr 14g. poz.
1564, z p62n. zm.) w

kwocie_

144,00 zl,
- podatek od towar6w i usfug na podstawie art. s, 29,
41 ustawy z dnia ll marca 2004 roku
o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z p61n. zm.)
w wysokosci 23 %
od wynagrodzenia za czynnosd notarialnaw kwociE
144,00 zl. ti.
33,12 zl
tEcznie pobrano:177,12 (sto siedemdziesiqt siedem l2/i0O)
ztotych.
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