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STATUT 

P.A. NOVA Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Gliwicach 

 

(tekst jednolity według stanu na dzień 21.06.2022 r.) 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Firma Spółki brzmi: „P.A. NOVA” Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu 

„P.A. NOVA” S.A. 

2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku 

pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów 

prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność. 

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

4. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu.  

 

§ 2 
 

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.  

 

§ 3 
 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą P.A. NOVA Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121330 przez Sąd 

Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS w Gliwicach.   

2. Założycielami powstałej w wyniku przekształcenia Spółki są: 

1) Budoprojekt Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

2) Ewa Bobkowska, 

3) Grzegorz Bobkowski, 

4) Maciej Bobkowski, 

5) Stanisław Lessaer,  

6) Katarzyna Jurek – Lessaer. 

 

§ 4 
 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

 

§ 5 
 

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

2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, 

dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa 

majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych 

podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych 

przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki 
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organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie 

przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. 

 

II. Przedmiot działalności Spółki 

 

§ 6 

 

     Przedmiotem działalności Spółki jest:  

     PKD  41.10.Z        Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem   

                                    budynków, 

     PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych    

                                    i  niemieszkalnych,  

     PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 

     PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 

     PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 

     PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci                 

                                    rozdzielczych, 

     PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i  

                                    elektroenergetycznych, 

     PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 

     PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i    

                                    wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

     PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

     PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 

     PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 

     PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

     PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych         

                                     i  klimatyzacyjnych, 

     PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

     PKD 43.31.Z Tynkowanie, 

     PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 

     PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 

     PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, 

     PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

     PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 

     PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej  

                                    niesklasyfikowane, 

     PKD 46.51.Z         Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i    

                                    oprogramowania,  

     PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i  

                                    oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

     PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w  

                                    wyspecjalizowanych sklepach, 

     PKD  47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w  

                                    wyspecjalizowanych sklepach, 

     PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

     PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego   

                                    zakwaterowania, 

     PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

     PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  
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                                    (katering), 

     PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 

    PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 

    PKD 58.14.Z          Wydawanie czasopism i periodyków, 

    PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

    PKD 61.10.Z          Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

    PKD 61.20.Z          Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z                

                                    wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 

    PKD 61.30.Z          Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 

    PKD 61.90.Z          Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 

    PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

    PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

    PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

    PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych     

                                    i komputerowych, 

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

                                    podobna działalność,  

    PKD 63.12.Z          Działalność portali internetowych, 

    PKD 63.91.Z          Działalność agencji informacyjnych, 

    PKD 63.99.Z          Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej                    

                                   niesklasyfikowana,  

    PKD 64.20.Z          Działalność holdingów finansowych,  

    PKD 64.92.Z.         Pozostałe formy udzielania kredytów,  

    PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  

                                    niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów           

                                    emerytalnych, 

    PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

    PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub  

                                    dzierżawionymi, 

    PKD 68.31.Z          Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

    PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej                    

                                    i zarządzania, 

    PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 

    PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo   

                                    techniczne, 

    PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 

    PKD 73.11.Z          Działalność agencji reklamowych, 

    PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

    PKD 74.20.Z          Działalność fotograficzna, 

    PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie     

                                    indziej  niesklasyfikowana, 

    PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 

    PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z   

                                    wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,  

    PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

    PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 
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§ 7 

 

Podjęcie działalności, dla której na podstawie odrębnych przepisów niezbędne jest uzyskanie 

zezwolenia lub koncesji, następuje po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 

 

III. Kapitał zakładowy 

 

§ 8 

 

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi do 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli 

się na: 

1) 500000 (pięćset tysięcy) Akcji Serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda, o kolejnych numerach od 000001 do 500000 

2) 3700000 (trzy miliony siedemset tysięcy) Akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 3700000 

3) 1300000 (jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 1300000 

4) 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 000001 do 2500000 

5) 2000000 (dwa miliony) Akcji Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty) każda, 

o kolejnych numerach od 000001 do 2000000 

2. Akcje Serii A i Serii B są akcjami imiennymi 

3. Akcje Serii A i Serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu – jedna akcja 

uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

4. Akcje Serii C, Serii D oraz Serii E są akcjami na okaziciela. 

 

§ 9 

 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym 

w kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach 

określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

2. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji 

bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 

4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty 

przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. 

zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz 

subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 

kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak 

również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O wyborze sposobu 

objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego 

Zgromadzenia. 

5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy 

obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do 

posiadanych akcji („Prawo poboru”). 
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6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu 

spółek handlowych. 

7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 

podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub 

innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.  

8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki przysługują 

Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym 

kapitale zakładowym. 

9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji 

tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały 

opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części. 

10. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje 

z prawem pierwszeństwa. 

 

§ 10 

 

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o 

obniżeniu kapitału zakładowego. 

2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać 

umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. 

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie 

może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. 

 

§ 11 

 

1. Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Akcje imienne serii A i B  nie mogą być zbywane przez akcjonariuszy przez okres 3 lat od 

dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 

akcyjną, za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki. 

3. Zbycie akcji imiennych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jest dopuszczalne z 

zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa na rzecz pozostałych akcjonariuszy posiadających 

akcje imienne. Akcjonariusz zgłasza zamiar zbycia akcji imiennych Zarządowi na piśmie. 

Zarząd ma obowiązek poinformować o zamiarze zbycia pozostałych akcjonariuszy, którym 

przysługuje prawo pierwszeństwa, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Korzystający z 

prawa pierwszeństwa zgłaszają Zarządowi w formie pisemnej chęć nabycia akcji w terminie 

30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze zbycia. 

4. Akcje imienne na wniosek zainteresowanego akcjonariusza mogą być zamienione na akcje 

na okaziciela. Taka zamiana wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.  

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 

 

IV. Organy Spółki 

 

Zarząd 

 

§ 12 

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

 



6 

 

§ 13 

 

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. 

3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty członków 

Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. 

4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy. 

6. Prezes i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub z ważnych 

powodów zawieszeni przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji, 

uchwałą powziętą większością 2/3 głosów.  

 

§ 14 

 

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch członków Zarządu działających łącznie lub 

członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

 

§ 15 

 

1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób 

prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy 

obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia 

Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i 

niniejszego statutu. 

2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W 

przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być 

powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu 

Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić 

działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się 

interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego 

wspólnik, akcjonariusz lub członek organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa 

członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, 

z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania 

przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących 

działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność 

konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub 

działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie 

finansowym lub rocznym planie działalności Spółki. 

. 

§ 16 

 

Stosownie do art. 371 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Prezesowi Zarządu przyznaje się 

następujące uprawnienia w zakresie kierowania pracami Zarządu Spółki: 

1) prawo kierowania pracami Zarządu,  

2) prawo zwoływania posiedzeń i przewodniczenia posiedzeniom, 

3) prawo określania porządku obrad podczas posiedzenia Zarządu i wprowadzania zmian 

w porządku obrad, 
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4) prawo dodawania określonych spraw w porządku obrad Zarządu, 

5) prawo zarządzania przerw w posiedzeniach Zarządu, 

6) prawo formułowania treści projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu, 

7) prawo wskazania do kompetencji którego z Członków Zarządu należy prowadzenie 

określonej sprawy. 

 

 

Rada Nadzorcza 

 

§ 17 

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, 

wiceprzewodniczący i sekretarz. 

 

§ 18 

 

Radę Nadzorcza powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

§ 19 

 

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. 

2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym 

czasie przed upływem kadencji. 
3. Od momentu publicznej emisji akcji Spółki co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej 

będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub 

sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się 

z siedmiu członków.  

4.  Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące kryteria:  

a. nie była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej (w rozumieniu przepisów 

kodeksu spółek handlowych) bądź też prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w 

okresie pięciu lat poprzedzających publiczną emisję akcji;  

b. nie jest pracownikiem mającym wpływ na zarządzanie Spółką lub pracownikiem 

podległym bezpośrednio Zarządowi Spółki (dyrektorem, kierownikiem pracowni 

projektowej i innych działów) bądź Spółki powiązanej (w rozumieniu przepisów 

kodeksu spółek handlowych) ani nie była takim pracownikiem w okresie pięciu lat 

poprzedzających publiczną emisję akcji; 

c. nie otrzymuje od Spółki lub spółki powiązanej (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek 

handlowych) innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej;  

d. nie jest Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10% 

kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną pokrewieństwem z takim 

Akcjonariuszem;   

e. nie jest osobą, która jest obecnie bądź w okresie ostatnich pięciu lat była wspólnikiem 

obecnego lub byłego audytora Spółki;  

f. nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub 

osób, o których mowa w pkt. a-e. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i 

powinowatych do drugiego stopnia.  

5.  Członek niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje.  

 

 



8 

 

§ 20 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę 

Nadzorczą z grona członków Rady. 

 

§ 21 

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek 

złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą 

kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno 

zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający 

nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. 

 

§ 22 

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności 

lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji 

– Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy 

lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą 

pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady  na co najmniej siedem dni 

przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek 

obrad posiedzenia. 

 

§ 22¹ 

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane za pomocą poczty elektronicznej albo 

innych komunikatorów elektronicznych,  o ile Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to 

zgodę. Wiadomość powinna być wysłana na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. 

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

§ 23 

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali 

prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego 

zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia 

i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.  

 

§ 24 

 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

jej członków. 

1¹. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może 

być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 
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2¹. Rada Nadzorcza może obradować i podejmować uchwały także w ten sposób, że część z 

Członków Rady jest obecna na jej posiedzeniu, a pozostali Członkowie Rady wykonują 

swoje czynności za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania 

czynności. 

 

§ 25 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę 

sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim 

terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. 

 

§ 26 

 

1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie 

warunków zatrudniania członków Zarządu; 

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych 

czynności; 

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 

5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i 

grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości; 

6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co 

do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 

sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; 

7) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu 

Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu. 

2. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce, wybierany będzie w taki 

sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.  

3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala się uwzględniając jego motywacyjny charakter 

oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania 

spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, 

pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem 

odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu 

wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. 

 

§ 27 

 

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących 

czynności: 

1) utworzenie zakładu za granicą; 

2) zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w spółkach; 

3) tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także na 

wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów 

lub akcji; 
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4) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

 

§ 27¹ 

 

Z dniem 12 października 2022 roku, a jeżeli niniejsza zmiana Statutu zostanie zarejestrowana 

po tej dacie, to z datą rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy: 

1. wyłącza się w całości obowiązki informacyjne Zarządu względem Rady Nadzorczej, a 

w tym  także względem jej komitetów, o których mowa w art. 381¹ § 1 i § 2 Kodeksu 

spółek handlowych; 

2.  wyłącza się w całości prawo Rady Nadzorczej, a w tym  także jej komitetów, o którym 

mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, do zawierania umów z doradcą Rady 

Nadzorczej; 

3. zawarcie przez PA NOVA S.A. ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką 

powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą 

samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 28 

 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno 

stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na 

jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia 

członków zarządu. 

 

 

 

Walne Zgromadzenie 

 

§ 29 

 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Warszawie.  

 

§ 30 

 

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub 

przepisach kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 31 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu 

miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 

2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne 

materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady 

Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z 

nimi i dokonanie ich oceny. 
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§ 32 

 

Zwoływanie oraz przebieg obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach 

przewidzianych w ustawie Kodeks Spółek Handlowych. 

 

§ 33 

 

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży 

wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie. 

 

§ 34 

 

(skreślony) 

 

 § 35 

 

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

2. Wyjaśnienie nieobecności Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym 

Zgromadzeniu wymaga przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 36 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego 

sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 

poprzedni rok obrotowy; 

2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z 

wykonania przez nich obowiązków; 

3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania 

funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących 

w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy; 

4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania 

członków Rady Nadzorczej; 

5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek 

handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej; 

6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; 

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

8) zmiana Statutu; 

9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy 

Spółki; 

10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie 

warunków ich umorzenia; 

11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; 

12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; 

13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. 
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§ 37 

 

Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie 

od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 38 

 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały 

Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za 

oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się”. 

 

§ 39 

 

Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 statutu, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym 

Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników. 

 

§ 40 

 

Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu 

przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. 

 

 

V. Zysk spółki 

 

§ 41 

 

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne 

cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 42 

 

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku wynikającym ze sprawozdania 

finansowego Spółki, a przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, 

wówczas nie uczestniczą w podziale zysku do czasu pełnego pokrycia. 

3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części przeznaczyć zysk na kapitały rezerwowe 

Spółki. 

§ 43 

 

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom 

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka 

posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka 

stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku 

obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu 
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wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i 

akcje własne. 

 

 

VI. Rachunkowość Spółki 

 

§ 44 

 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki i kończy się z dniem 

31 grudnia tegoż roku. 

 

§ 45 

 

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania 

wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie 

z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta 

z przeprowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia 

straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 

kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii 

biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 

(piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 46 

 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z 

działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 

8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie 

osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał 

zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki 

osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu 

kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. 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. 

2. Spółka tworzy kapitał (fundusz) rezerwowy z odpisu z zysku netto na te kapitały, w 

wysokości 2% (dwa procent) za dany rok obrotowy, do czasu, gdy fundusz ten osiągnie 

10% (dziesięć procent) wysokości kapitału zakładowego. Kapitał rezerwowy może być 

przeznaczony na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie 

kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. 

3. Ponadto Spółka może tworzyć inne fundusze przewidziane w przepisach prawa.  

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 47 

 

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

przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. 
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2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. 

3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła 

innych likwidatorów. 

4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji. 

 

§ 48 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 49 

 

Dziennikiem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. 

 

 

 


