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TEKST JEDNOLITY 

 

STATUT 
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA 

§ 1 

Utworzenie i firma Spółki 

1 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu 

Wierzytelnościami Kredyt Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem 

KRS 7605 . ---------------------------------------------------------------------------------- 

2 

Spółka działa pod firmą: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna. Spółka może używać 

skrótu firmy: Kredyt Inkaso S.A. ------------------------------------------------------------------ 

§ 2 

Siedziba, przedmiot i obszar działania Spółki 

1 

Siedzibą Spółki jest Zamość. ------------------------------------------------------------------------------ 

2 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------------------------- 

a) pozostałe pośrednictwo finansowe – w PKD 65.23.Z ;------------------------ 

b) leasing finansowy – w  PKD 65.21.Z ; ------------------------------------------ 

c) pozostałe formy udzielania kredytów – w  PKD 65.22.Z;--------------------- 

d) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – w 

PKD 67.13.Z;------------------------------------------------------------------------ 

e) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w 

PKD 70.11.Z ;----------------------------------------------------------------------- 

f) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 70.12.Z ; - 

g) wynajem nieruchomości na własny rachunek – w PKD  70.20.Z ; -------- 

h) działalność prawnicza, – w PKD 74.11.Z ; ------------------------------------ 

i) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania – w PKD 74.14.A ; -------------------------------------------------- 

j) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi – w PKD 

74.85.Z. ; ----------------------------------------------------------------------------- 

k) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – w 

PKD 74.87.B ; ----------------------------------------------------------------------- 
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l)  działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 74.86.Z ; ------ 

m) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie 

indziej niesklasyfikowane – w PKD 80.42.B ----------------------------------- 

2) W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności wymagana jest zgoda, 

pozwolenie lub koncesja, działalność ta będzie prowadzona po uzyskaniu 

odpowiedniej zgody, zezwolenia, lub koncesji. ---------------------------------------- 

3 

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.--------------- 

4 

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 organizacyjne, a także 

dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu 

swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.---------------------------------- 

§ 3 

Kapitał zakładowy i akcje 
1 

Kapitał zakładowy wynosi 5 494 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta 

dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na: ---------------- 

a) 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: 

jeden złoty zero groszy) każda akcja, -------------------------------------------- 

b) 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 

złoty zero groszy) złoty każda akcja. -------------------------------------------- 

c) 499 000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 

złoty zero groszy) złoty każda akcja. -------------------------------------------- 

1a 

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7/2007 

z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo 

podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) 

akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero 

groszy) złoty każda akcja. -------------------------------------------- ------------------- 

2 

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Akcje mogą 

być wydawane w odcinkach zbiorowych. ---------------------------------------------- 
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3 

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych 

akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. 

4 

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem 

pierwszeństwa. 

§ 4 

Umarzanie akcji 

Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego 

na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy 

postanowień kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji może zostać 

dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. ------ 

§ 5 

Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe Spółki 

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 % (osiem procent) zysku za dany 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 kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te 

kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. 

Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub 

wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę 

dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach 

prawa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 6  

Przeznaczenie zysku 

1 

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

Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.------ 
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2 

 

Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, 

rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. --------------------------------------- 

 

3 

Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień 

dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy 

od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku 

do podziału pomiędzy akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka stanie się 

Spółką publiczną dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w 

terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały 

o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy ------------------------ 

 

§ 7 

Walne Zgromadzenie 

1 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się 

w Warszawie. ------------------------------------------------------------------------------- 

2 

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych 

w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych. ------------------------------ 

3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 

sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. ---------------------------------- 

4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej 

inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub 

akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału 

zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego 

wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy 

wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia. --------------------- 

5 

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia 

w przepisanym terminie. Dokonując zwołania Walnego Zgromadzenia Rada 

Nadzorcza podejmuje decyzję co do zastosowanego sposobu oddawania i 

obliczania głosów. -------------------------------------------------------------------------- 
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6 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem 

zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------ 

7 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące 

sprawy: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ostatni rok  

obrotowy Spółki, sprawozdania Zarządu 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 spółki 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) uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia 

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

8 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz 

Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością ponad 60% 

(sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się 

głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. ------------------------------------------- 
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9 

1. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są 

większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: ------------------------------- 

a) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału 

zakładowego; --------------------------------------------------------------------- 

b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa 

objęcia akcji; -------------------------------------------------------------------- 

c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;------- 

d) rozwiązanie Spółki; -------------------------------------------------------------- 

e) połączenie Spółki z inną spółka handlową; ---------------------------------- 

f) podział Spółki; ------------------------------------------------------------------- 

g) przekształcenie Spółki; ----- ---------------------------------------------------- 

- przy czym w sprawach wymienionych pod lit. e), f) oraz g) akcjonariusze 

głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co 

najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------ 

2. W sytuacji uznania Spółki za spółkę publiczną uchwały Zgromadzenia 

Wspólników w sprawach określonych w pkt. 1 lit. f) podejmowane są 

większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego.------------------------------------------------- 

10 

Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy 

przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź 

o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na 

wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, 

z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy 

wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio 

wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania 

tej sprawy. ----------------------------------------------------------------------------------- 

11 

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. ---------- 

12 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 

niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera 

się Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala swój 

regulamin. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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§8 

Rada Nadzorcza 
1 

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

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. ----------------------------------- 

2 

1) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, 

która trwa trzy lata. -------------------------------------------------------------- 

2) Członkowie Rady mogą zostać odwołani w każdym czasie przed 

upływem kadencji.----------------------------------------------------------------- 

3 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani 

są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady. Członkowie pierwszej Rady 

Nadzorczej wybierani są uchwałą o przekształceniu w Spółkę Kredyt Inkaso 

S.A. w Zamościu. ------------------------------------------------------------ -------------- 

4 

1) Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie 

rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.--------------------------------------- 

2) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej 

Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, 

Wiceprzewodniczącego albo Sekretarza, z inicjatywy własnej lub na 

wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest 

proponowany porządek obrad. -------------------------------------------------- 

3) W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady 

Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać 

zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, przy 

czym zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej winno 

być wysłane nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym 

terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, 

miejsce i proponowany porządek obrad. --------------------------------------- 

4) Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, 

a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. W przypadku 

nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego 

Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając 

wybór przewodniczącego posiedzenia.----------------------------------------- 

5 

1) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co 

najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na 

nie zaproszeni pisemnie.----------------------------------------------------------- 

2) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 

W razie równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale o przyjęciu 

uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas 
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nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej decyduje głos 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas nieobecności 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej decyduje głos Sekretarza Rady Nadzorczej.---------------------- 

3) Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin 

i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami 

poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady 

Nadzorczej oraz wysłane, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane 

przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.------------- 

4) Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady 

Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------- 

5) W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały 

powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają 

zgodę na powzięcie uchwały.--------------------------------------------------- 

6) Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania 

posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, 

znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, 

które ma być powzięte oraz na taki tryb powzięcia uchwały.----------------- 

7) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do 

porządku obrad na posiedzeniu.--------------------------------------------------- 

8) Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę 

Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady 

Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie 

Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. 

Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów 

uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej 

w następnym dniu po ich otrzymaniu.-------------------------------------------- 

9) W trybie określonym w pkt. 6 – 8 Rada Nadzorcza nie może podejmować 

uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 

oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia 

w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 

§ 3 kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------- 

10) Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego 

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -------------------- 

11) Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie 

oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybierani przez każdą z grup 
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mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego 

wykonywania czynności nadzorczych.------------------------------------------- 

7 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.------------------- 

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:-------------------------------------- 

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych 

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) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów 

finansowych; ------------------------------------------------------------------------ 

8) opiniowanie rocznych planów finansowych; ----------------------------------- 

8 

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie 

następujących czynności: ---------------------------------------------------------------- 

1) utworzenie zakładu za granicą; --------------------------------------------------- 

2) zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych 

czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgowa netto 

przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; ------------------------ 

3) realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego 

zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia 

przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki; 

4) zaciągnięcie innego niż inwestycyjne zobowiązania, które na podstawie 

jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza 

równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem 

czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w 

szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót 

wierzytelnościami, a także wszystkich czynności pozytywnie 

zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach;--------------- 
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5) nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa 

użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, 

przy czym nabycie nieruchomości bądź  udziału w nieruchomości lub 

prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania 

wieczystego wchodzących w skład majątku dłużnika Spółki za kwotę nie 

wyższą niż jedna dziesiąta kapitału zakładowego Spółki może być 

dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności 

uzyskania zgody Rady Nadzorczej; ---------------------------------------------- 

6) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub 

rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego; ------------------------------------------------------------------------ 

7) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie 

wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie 

udziałów lub akcji; ---------------------------------------------------------------- 

 

9 

Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, 

Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały 

udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności. ------------------------------------- 

10 

Na żądanie co najmniej dwóch członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana 

rozważyć podjęcie określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych.--------- 

11 

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego 

indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków 

Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.------ 

12 

W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali 

członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji 

o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w 

drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych 

członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga 

zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z 

kadencją całej Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego 

Zgromadzenia, które nie zatwierdziło wyboru członka w drodze kooptacji. W 

przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w 

przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos 

Wiceprzewodniczącego. ------------------------------------------------------------------ 
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§ 9 

Zarząd 

1 

1) W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, 

w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu. -------------------------------------------- 

2) Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.------------------- 

3) Liczbę członków Zarządu określa wraz z wyborem Rada Nadzorcza.------ 

4) Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką 

z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla 

pozostałych organów Spółki. ----------------------------------------------------- 

5) Dokonując zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd podejmuje decyzję 

co do zastosowanego sposobu oddawania i obliczania głosów. -------------- 

2 

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie 

warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia 

woli w imieniu Rady Nadzorczej składa członek lub członkowie Rady 

Nadzorczej, umocowani stosowną uchwałą Rady Nadzorczej. ---------------------- 

 

3 

1) Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes i 

Wiceprezesi Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przed 

upływem kadencji. ----------------------------------------------------------------- 

2) Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach z 

ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------- 

4 

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy z członków Zarządu 

samodzielnie. ------------------------------------------------------------------------------- 

5 

1) Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia 

w tym zakresie określa Regulamin Zarządu. ----------------------------------- 

2) Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 

W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.---- 

6 

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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7 

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym 

z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia. 
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8 

Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich 

planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki w formie, zakresie 

i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------ 

9 

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej: 

1) roczne sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy - w terminie 

trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego; -------------------------------- 

2) roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 

– w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego ;---------------- 

3) roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za poprzedni rok 

obrotowy - w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 

 

§ 10 

Czas trwania i rok obrotowy Spółki 
1 

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.  ------------------------------------------------- 

2 

Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu miesięcy od dnia pierwszego 

kwietnia do dnia 31 marca roku następnego. ------------------------------------------ 

 

3 

Pierwszy rok obrotowy Spółki trwa od dnia przekształcenia Spółki do dnia 31 

marca 2008 roku. -------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 11 

Inne postanowienia 

1 

Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. ----------------------------------------------- 

2 

Użyte w statucie określenie „grupa kapitałowa” oznacza grupę kapitałową 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości i będzie miało zastosowanie w 

sytuacji gdy Spółka uzyska status jednostki dominującej w grupie kapitałowej 

zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości. -------------------------------- 

3 

Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych 

postanowień statutu, użyte w nim określenie „Spółka” oznacza Kredyt Inkaso 

Spółkę Akcyjną. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 


