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STATUT

I. P}STAIV?WIENIA ocÓtNn

s1
1. Firmą Spótki brzmi: Zaktady Przemystu Wełnianego ,,9 Maja,, Spótka Akcyjna.
2, Spótka może u4łvać skrótufirmy,. ,,9 Maja,, S.A.

Siedzibq Spótki jest miasto Łódź. 
s 2

$-r
]. Zatozycielem Spótki jest Skarb Pąństwą.
2. Spółka powstaje w wyniku przelrsztatcenia przedsiębiorstwa państwowego pod

nąZwq.. Zaktady Przemysłu Wetnianego ,,9 Maja,,.

s4
Spótka dziąta na podstawie Kodeksu Spótek Handlowych oraz innych
obowiqzujqcych w Polsce aktów prawnych.

s5
Spótka dziata ną obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicq.

il. PRZEDMIOT DZIAŁALN}Śu SPÓŁKI

só
Przedmiotem dziątalnoś ci Spótki j est..

l. produkcja przędzy wetnianej,
2. produkcja tkanin wetnianych,
3, wykończanie wyrobów wtókienniczych,
4. produkcja pozostałej odziezy wierzchniej,
5. sprzedaz hurtowa wyrobów tekstylnych,
6. sprzedaz hurtowcł odziezy i obuwią,
7. sprzedaz detaliczną wyrobów teksQlnych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach,
B. sprzedaz detąliczna odziezy prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
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ilI. KAPITAŁ WŁASNY

s7
Kapitat zaWadowy Spótki wynosi 3.49B.300 (toy miliony czterysta

dziewięćdziesiqt osiem Ęsięcy trzysta) ztotych.

s8
Kapitał zaWadowy Spótki dzieli się na 349.830 (trzysta czterdzieści dziewięć

Qsięcy osiemset trzydzieści) akcji zwyktych, w tym:

- 249.B30 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji serii
A o wąrtości nominalnej 10 (dziesięć) złoQch kążdą akcja i numerąch od nr A
000 00] do nr A 249 8j0'. akcje serii A sq akcjami na okązicielą'

- 100.000 (sto Qsięcy) akcji serii B o wartości nominalnej l0 (dziesięć) ztoĘch
każdą akcja i o numerach od nr B 000 00]- do nr B l00 000; akcje serii B sq
akcjami imiennymi.

se
1. Spótka może emitowąć akcje imienne i ną okązicięla.
2. Akcje imienne mogq być zamieniąne na akcje ną okąziciela i odwrotnie.

s10
1. W celu wydania akcji na okaziciela Spótka może ztożyć je do depozytu w

wybranym przez siebie banku, domu maklerskim lub innej insQtucii
po s iadaj qc ej uprawnienią do prze chow1łv ania papierów w ąrto ś c iowyc h oraz
spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, dom maklerski lub
ins Ętucj ę imienne go z ąś w i adcz eni a dep o zyt ow e go.

Wydanie akcji moze polegać również na przyjęciu ich do depozytu przez Spółkę
i wystawienie orąz wręczenie akcjonariuszowi przez niq imiennego
z aśw i adcz enia depozytow ego.

2.Akcjonąriusz moze podjqć akcje z depozytu, o którym mowaw ust.I po ich
uprzedniej zamiąnie na akcje imienne.

3. Akcjonąrionz, o którym mowa w ust. 2, moze ponownie ztoĘć akcje do

depozytu, o którym mowa w ust.], po ząmiąnie akcji imiennych na akcje na
okazicielą.

s11
Akcje Spótki mogq być umorzone jedynie dobrowolnie na podstawie uchwaty
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy podjętej zgodnie z przepisąmi Kodelcsu

Spótek Handlowych. 
^\rJl
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IV. ORGANY SPOŁKI

s12
organami Spótki sq:
1. Zarzqd Spótki.
2. Radą Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPOŁKI.

s13
1. Zarzqd Spótki sWadą się z I do 3 osób.

Kadencja Zarzqdu trwa trzy kolejne lata, za wyjqtkiem pierwszego Zarzqdu.
2, Liczbę członkow Zarzqdu określa Rada l{adzorczą,
3. Pierwszy Zarzqd powołuje Wąlne Zgromadzenie.
4. Rądą ]{adzorcza powotuje Prezesą Zarzqdu, a ną jego wniosek pozostałych

cztonków Zarzqdu.
5. Prezes, cztonek Zarzqdu lub cały Zarzqd Spółki mogq być odwotani przez Radę

Nadzorczq przed uptywem kadencji.

s14
1. Zarzqd Spótki prowadzi Sprawy Spółki i reprezentuje jq na zewnqtrz.

2. Wszelkie sprawy zwiqzane z prowadzeniem Spółki nie ząstrzeżone przepisami
Kodelcsu Spótek Handlowych albo niniejszym Stątutem do kompetencji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej nalezq do ząkresu działania
Zarzqdu.

3. Regulamin Zarzqdu olcreśli szczegółowo tryb dziątania Zarzqdu.
Regulamin uchwalą Zarzqd, ą zatwierdzą Rąda Nadzorcza,

s15
1. Do sWadąnia oświądczeń woli i podpisywanią w imieniu Spótki upowaznieni

sq jednoosobowo Prezes Zarzqdu, dwóch cztonków Zarzqdu tqcznie, cztonek
Zarzqdu tqcznie z prokurentem albo dwóch prokurentów.

2. Czynności w sprawach z zalcresu prawa pracy dokonuje jednoosobowo Prezes
Zarzqdu albo inną wyznaczona do tego osoba.

s16
W umowie między Spótkq a cztonkiem Zarzqdu, jak rowniez w Sporze między nim
Spótkę reprezentuje Rada l,{ądzorczą albo petnomocnik powotany uchwatq
Walnego Zgromadzenia.

\(
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B. RADA NADZORCZA.

s17
Radą Nadzorcza slctądą się z 3 do 5 cztonków powotywanych i odwoĄnvanych
przez Walne Zgromadzenie.
Kadencja Rady l{adzorczej trwa pięć lat.

s18
Rądą l{adzorcza wybiera ze Swego groną Przewodniczqcego Rady Nadzorczej
i jego zastępcę, a w miarę potrzeby talcze selcretarza Rady.
Przewodniczqcy Rady Nadzorczej zwotuje posiedzenia Rady i przewodniczy
na nich. Przewodniczqcy Rady l,{ądzorczej poprzedniej kadencji n,uotuje i
otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do

chwili wyboru Przewodniczqc ego.

Rądą Nądzorcza może odwołać Przewodniczqcego, jego Zastępcę i Sekretarzą
Rady.

sle
]. Rada Nadzorcza odĘłva posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

2. Zarzqd lub cztonek Rady l{adzorczej mogq zqdać złvotanią Rady l{adzorczej
podajqc proponowany porzqdek obrad. Przewodniczqcy Rody l{adzorczej
zwotuje posiedzenie w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

s20
]. Rada Nądzorcza podejmuje uchwały, jezeli na posiedzeniu jest obecna co

najmniej potowa jej cztonków, awszyscy jej cztonkowie zostali zaproszeni.
2, Rada Nadzorcza moze podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odlegtość, z
ząstrzeżeniem ąrt. 38B $4 Kodeksu Spótek Handlowych. oddąnie głosu w tym

trybie wymagą powiadomienia wszystkich cztonków rady o treści projektu
uchwaty.

3. Uchwały Rady l{ądzorczej zapadajq ben,vzględnq większościq głosow.

4. Rąda Nadzorcza uchwalą swój regulamin, który szczegółowo olcreśla tryb jej
postępowanią.

s21
]. Rąda l,{adzorcza sprawuje staty nadzór ncld dziątąlnościq Spótki.

3.

m
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2. oprócz spraw zastrzezonych postanowieniąmi niniejszego Stątutu, do

s z cz e gó lny c h o b ow i qzków Rady J,{ adz or cz ej nal ezy ..

1) ocene sprawozdania finansowego,
2) oceną sprawozdania Zarzqdu z dziatalności Spótki oraz wniosków

Zarzqdu doQczqcych podziatu zysku lub pokrycia straty,

3) sWadcłnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
oceny, o której mowa w punktach 1) i 2).

4) zawieszanie z waznych powodów w czynnościąch poszczególnych lub
wszystkich cztonków Zarzqdu,

5) delegowanie cztonkow Rady Ir{adzorczej do czasowego wykory.nuania

czynności cztonków Zarzqdu Spółki nie mogqcych sprawować swoich
czynności'

6) zatwierdzanie regulaminu Zarzqdu Spótki,
7) ustaląnie zasąd wynagradzania dlą cztonków Zarzqdu,
8) wybor biegtego rewidenta do badania sprawozdańfinansowych Spółki.

s22
]. Cztonkowie Rady Nądzorczej wykonujq swoje prawa i obowiqzki osobiście.
2. Wynagrodzenie dlą cztonków Rady Nadzorczej ustala Wąlne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie cztonków Rady Nadzorczej delegowanych do czclsowego

wykonywania czynności członką Zarzqdu ustala uchwatq Rąda Nądzorcza,

C. WAL]VE ZGROMADZELYIE

s23
], Wąlne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadn,vyczajne.
2' Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwotuje Zarzqd Spółki w terminie sześciu

miesięcy po uptywie kazdego roku obrotowego.
3. Nadnuyczajne Wąlne Zgromadzenie n,votuje Zarzqd Spótki z wtasnej

inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lVadzorczej albo ną wniosek
akcjonariuszą lub akcjonariuszy reprezentujqcych co najmniej I/10 kapitatu
zaHadowego.

4. Zwołąnie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ną wniosek Rady
Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastqpić w ciqgu dwóch tygodni od
daty z głosz enia wnios ku.

5. Radą l{adzorcza n,uotuje zwyczajne Wąlne Zgromadzenie jezeli Zarzqd nie

zwotą go w przepisanym terminie oraz Nadn,uyczajne Wąlne Zgromadzenie,
ilekroć ztoży wniosek o jego z.,,ąlotąnie' a Zarzqd nie zwotą go w terminie dwóch
tygodni od dnią ztozenia odpowiedniego wniosku.
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s24
1, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w Sprawctch objęQch

porzqdkiem obrad.
2. Porzqdek obrad ustala Zarzqd Spółki.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujqcy co najmniej l/10 część kapitatu

zaHadowego mogq żqdać umieszczenią olcreślonych Spraw w porzqdku obrąd
naj bliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Zqdanie takie nalezy ztożyć na piśmie do Zarzqdu najpoźniej na miesiqc przed
proponow anym terminem zgromadzenia.

s2s
Walne Zgromadzenia odbywajq się w Łodzi.

s26
t. Wąlne Zgromadzenie jest wazne bez względu na .liczbę reprezentowanych na

nim akcji.
2, Kążdą akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego gtosu.

s27
]. (Ichwały Walnego Zgromadzenia zapadajq bezwzględnq większościq gtosów,

o ile przepisy Kodeksu Spótek Handlowych lub niniejszy Stątut nie stanowiq

inaczej.
2, W przypadku przewidzianym w arQkule 397 Kodeksu Spółek Hąndlowych do

powzięcia uchwały o rozwiqzaniu Spótki wymagana jest większość 3/4 gtosów

oddanych.

s28
]. Gtosowąnie jest jawne'

Tajne gtosowanie zarzqdza się przy wyborach orąz nąd wnioskami o

odwotąnie cztonków organów Spótki lub likwidatorów, o pociqgnięcie ich do

odpowiedziąlności, jak rowniez w sprawach osobowych. Poza Qm nalezy

zarzqdzić tajne gtosowanie na zqdanie choćby jednego z akcjonariuszy
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. (Jchwąta w sprawie zmiany przedmiotu dziątalności Spótki powinna być

powzięta w drodze jawnego i imiennego gtosowania.

s2e
]. Wąlne Zgromadzenie otwierą Przewodniczqcy Rady Nądzorczej lub osoba

przez niego wskaząna, po czym spośrod osob uprawnionych do uczestnictwą

\/il
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w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczqcego. W razie
nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarzqdu.

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin olcreślajqcy szczegótowo tryb

prowadzenia obrad.

sJ0
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrzenie i zątwierdzenie sprawozdania Zarzqdu z dziatalności Spótki
oraz Sprclwozdąniafinansowego Za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwaty o podziale zysku ąlbo o polcryciu straĘ,
3) udzielenie ąbsolutorium cztonkom organów Spotki z wykonania przez nich

obowiqzków,
4) zmiana Stątutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu dziąłalności,
5) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziatu w nieruchomości,
6) podwyższenie lub obnizenie kapitatu zalctadowego,

7) połqczenie, przeksztatcenie i podziat Spótki,

B) ron,viqzanie i likwidacja Spótki,
9) emisja obligacji zamiennych lub Z prąwem pierwszeństwą,

10) zbycie iwydzierzawienie przedsiębiorstwą lub jego zorganizowanej części

oraz ustanowienie ną nich ograniczonego prąwa rzeczowego,

11) wszelkie postanowienią doĘczqce roszczeń o naprawienie szkody

wyrzqdzonej przy zawiqzywaniu Spółki lub Sprawowaniu zarzqdu lub

nadzoru.
2. oprocz spraw wymienionych w ustępie 1 uchwały Walnego Zgromadzenia

wymagajq Sprawy określone w Kodelcsie Spótek Handlowych.
3' Kompetencje wymienione w ustępie ], punkt ],2,4,5,6,7,B,9,I0 Walne

Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarzqdu Spótki, przedtozony tqcznie z
pis emnq opiniq Rady I',ladzorczej.

Wniosek akcjonariuszy w Ęch sprawach powinien być zaopiniowany przez
Zarzqd Spółki i Radę l{adzorczq.

sJ1
Z ząchowąniem wtaściwych przepisów prawa zmianą przedmiotu dziatąlności
Spótki może nastqpić bez obowiqzku wykupu akcji.

V. G}SPŻDARKA SPÓŁKI.

s32
organizację dziatolności Spótki olcreślą regulamin organizacyjny ustalony przez
Zarzqd Spótki.
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SJJ
1. Spótka prowadzi rzetelnq rclchunkowość zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spótki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zączyną się z dniem rejestracji Spółki i konczy

się 31 grudnia 1992 roku.

s34
Spółka tworzy następuj qce kapitaty :

I) kapitał zaktadowy;
2) kapitat zapasowy;
3) kapitat rezerwowy.

sJ5
Zarzqd Spótki jest obowiqzany w ciqgu trzech miesięcy po upĄłaie roku
obrotowego sporzqdzić i złożyć organom nadzorczym Sprawozdaniefinansowe zcl

rok ubiegty orąz doWadne pisemne Sprawozdanie z dziątąlności Społki w tym

okresie, ą w ciqgu następnych trzech miesięcy zapewnić ich zbądanie i
zatwierdzenie.

sJó
Zysk Spótki może być przeznączony w szczególności ną:
l) odpisy na kapitał zapasowy,
2) inwestycje,
3) odpisy na ząsilanie kapitatow rezerwowych tworzonych w Spółce,
4) dywidendę dla akcjonariuszy,
5) inne cele olrreślone uchwatq Walnego Zgromadzenia

Dniem dyvidendy jest dzień powzięcia przez Wąlne Zgromadzenie uchwaty o
podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Rozpoczęcie wypłaty powinno nastqpić
nie później niz w ciqgu 2 (dwóch) miesięcy od dnia dywidendy.
Wąlne Zgromadzenie ustala termin i miejsce wyptaQ dyvidendy.

L

2.

3.

Obowiqzuje od dnia 23.06.2017 r.

FREZES


