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   STATUT / tekst jednolity-czerwiec 2020/ 
  

- Zakładu Doświadczalnego „Echo-Son” Spółka Akcyjna w Puławach  
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
 § 1  

 

1.  Firma  Spółki brzmi : Zakład Doświadczalny "Echo-Son" Spółka Akcyjna. Spółka może używać 

skróconej nazwy "Echo-Son" S.A. oraz odpowiednika  tej  nazwy  w  językach obcych  

i wyróżniającego ją  znaku graficznego.  

2. Siedzibą Spółki jest miasto Puławy.  

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony  

4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. 

5. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych zwanego w skrócie k.s.h., a także 

innych przepisów prawnych. 

 

  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI  

 

 §2 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 

 ( PKD 32.50 Z) 

2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13 Z) 

3. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie  indziej niesklasyfikowane 

(PKD 28.99 Z) 

4. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20 Z) 

5. Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

 i technicznych (PKD 72.19 Z) 

6. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20 Z) 

7. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z) 

8. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  (PKD 62.03 Z) 

9. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74 Z) 

2.  Spółka  może  tworzyć  i likwidować zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa. Spółka  może 

również przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą,  a także uczestniczyć we wszystkich 

dopuszczalnych prawem powiązań organizacyjno-prawnych. 

 

 

 

 III. KAPITAŁ I AKCJE  

 

 § 3  

 

1.  Kapitał  zakładowy Spółki wynosi 500 000  zł (pięćset tysięcy złotych)  i  dzieli  się  na  1 000  

(jeden  tysiąc) niepodzielnych akcji imiennych wartości  500 zł.(pięćset złotych) każda.  

2. Kapitał zakładowy zebrany zostaje drogą objęcia akcji przez założycieli.  
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3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji akcji imiennych oraz na 

okaziciela.  

4.  Podwyższenie  kapitału   zakładowego może nastąpić także poprzez przeznaczenie na ten cel 

środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysków, jeżeli mogą 

być one użyte na ten cel. 

 

 § 4  

 

1.  Akcjonariusze  - założyciele obejmują akcje po wpłaceniu co najmniej 2/5 (dwóch piątych) 

nominalnej wartości zadeklarowanych do objęcia akcji przed zarejestrowaniem Spółki.  

2.  Pozostałą część wartości akcji akcjonariusze założyciele opłacają w okresie nie dłuższym niż 2 

lata od daty zarejestrowania Spółki  w  terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. 

3.  Pierwsza  wpłata, o której mowa w ust. 2 nastąpi nie później niż  w terminie jednego miesiąca po 

podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie  o podziale zysku. 

4. Niedokonanie wpłaty na akcje  przez akcjonariusza założyciela w wyznaczonym  terminie 

skutkuje obowiązkiem zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.  

5.  Akcjonariusze nie będący założycielami obejmują akcje po dokonaniu pełnej wpłaty.  

 

 § 5 

 

1.  Akcje  objęte  przez  akcjonariuszy  założycieli  są akcjami imiennymi.  

2.  Wszystkie  akcje  imienne  są  uprzywilejowane w ten sposób, że w razie  likwidacji Spółki 

właścicielom akcji imiennych przysługuje  pierwszeństwo  przy  spłacie  z likwidowanego majątku 

po wcześniejszym zaspokojeniu wierzycieli Spółki. 

3. Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu otrzymują :  

a/ Zbigniew Woźniak każdej akcji imiennej objętej w chwili założenia Spółki przyznaje się 3 głosy,  

b/ Roman Szpakowski j.w. - 2 głosy  

c/ Edward Mokrzecki j.w. - 2 głosy  

4. Przywileje akcji założycielskich, o których mowa w ust. 2 i 3 wygasają  z  chwilą  przejścia  

praw  własności  z akcjonariusza -założyciela  na  inną osobę. 

5. W razie śmierci akcjonariusza-założyciela akcje odziedziczone przez małżonka, wstępnych lub 

zstępnych zachowują uprzywilejowanie określone w ust. 2. 

6. Akcje imienne mogą zostać na żądanie akcjonariusza zmienione na akcje na okaziciela nie 

wcześniej niż z chwilą podwyższenia kapitału i emisji tego rodzaju akcji przez Spółkę. 

 

§ 6  

 

1.  Akcje  imienne objęte przez założycieli mogą być przenoszone przez założycieli bez ograniczeń 

wyłącznie pomiędzy założycielami. 

2. Zbycie akcji imiennych osobie spoza założycieli wymaga zezwolenia Zarządu Spółki. Zarząd 

takiej zgody udziela w formie pisemnej z zachowaniem wymogów co do formy składania 

oświadczenia woli.  

3.  Zarząd  Spółki odmawiając zezwolenia obowiązany jest wskazać innego nabywcę w terminie 

dwóch miesięcy od zawiadomienia Spółki o zamiarze zbycia akcji.  

4.  W  braku  porozumienia  co  do  ceny  w przypadku określonym w ust. 3  cenę nabycia stanowi 

trzykrotna wartość nominalna akcji. Cena ta powinna być zapłacona zbywcy  w  terminie  

określonym w ust. 3 pod rygorem bezskuteczności odmowy zezwolenia na zbycie. 

5.  Spółka  może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia lub w innym celu w przypadkach 

określonych prawem.” 

  



 3  

 

 

 § 7  

 

1. Akcje mogą być umorzone : 

a) w drodze nabycia ich przez spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). 

Takie nabycie akcji może nastąpić za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie. Umorzenie 

akcji bez wynagrodzenia wymaga uzasadnienia. 

b) bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Przesłanką skutkującą 

dopuszczalność przymusowego umorzenia akcji jest objęcie i sprawowanie przez 

akcjonariusza funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej, 

działanie na szkodę spółki lub niewykonanie nałożonych na akcjonariusza 

obowiązków przez prawo lub statut. 

2. W każdym przypadku, gdy Zarząd odmówił zezwolenia na zbycie akcji, o których mowa w 

§ 6 ust.2, Spółka może nabyć je w celu umorzenia, po cenie określonej w § 6 ust.4 w 

terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez Walne 

Zgromadzenie. 

3. Akcje umarza się poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Obniżenie 

kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o obniżeniu 

kapitału zakładowego powinna być podjęta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto 

uchwałę o umorzeniu akcji. Obie uchwały winny spełniać wymogi formalne wynikające z 

k.s.h. 

4. W zamian za umorzone akcje Spółka może wydawać imienne świadectwa użytkowe bez 

określonej wartości nominalnej. 

 

 

 IV. ORGANY SPÓŁKI  

 

  § 8  

 

Organami Spółki są :  

A/  Walne Zgromadzenie   

B/  Rada Nadzorcza  

C/  Zarząd  

 

A/  Walne Zgromadzenie  

 § 9  

 

1.  Walne Zgromadzenie może odbywać się jako zwyczajne i nadzwyczajne  

2.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego.  

3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek Rady Nadzorczej  albo  na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

10% kapitału zakładowego. We  wnioskach o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia  należy 

wskazać sprawy wnoszone pod obrady Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do 

Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek  Rady  Nadzorczej  lub  

akcjonariuszy  powinno  nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.  

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :  

  a/  w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

przepisanym terminie,  
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  b/  jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego 

Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.  

 

  § 10  

 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Puławach w siedzibie Spółki.  

2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej 

 

  § 11  

 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 

które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego 

Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Do czasu, kiedy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imiennymi, Walne 

Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską, za 

pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym co najmniej na 14 dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. 

3. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwałę bez formalnego zwołania oraz w 

sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał jest na nim reprezentowany, a 

nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.  

 

 § 12  

 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu  na liczbę obecnych        

akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.  

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji 

uprzywilejowanych przewidzianych § 5 ust.3 niniejszego statutu. 

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod 

rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.  

 

  § 13  

 

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną  większością  głosów oddanych 

chyba, że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.  

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia co do zmiany statutu, podziału  zysku lub pokryciu strat 

zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych.  

 

 § 14  

 

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach  oraz nad wnioskami o 

odwołanie członków Zarządu lub likwidatorów  Spółki  bądź o pociągnięcie ich do 

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto  tajne głosowanie zarządza się na 

wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.  

2.  Uchwały  w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym 

głosowaniu imiennym.  
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§ 15  

 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba  przez niego 

wskazana, poczym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia.  

2.  Walne  Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb 

prowadzenia obrad.  

 

 § 16  

 

1.  Do  kompetencji  Walnego  Zgromadzenia  należy w szczególności :   

1/  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat 

za rok ubiegły,  

2/  powzięcie uchwał w sprawie podziału zysków lub o pokryciu strat, wysokości odpisów na 

fundusze i kapitał zapasowy oraz wysokości dywidendy,  

3/ tworzenie i likwidację funduszy specjalnych,  

4/  udzielenie  członkom organów Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków,  

5/   zmiana   przedmiotu   przedsiębiorstwa   Spółki,  zbycie i wydzierżawienie  przedsiębiorstwa  

Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,  

6/ zmiana Statutu Spółki  

7/ podwyższenie lub obniżenia kapitału zakładowego  

8/ połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,  

9/  rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz wyznaczenie likwidatora,  

10/ zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,  

11/ emisja obligacji,  

12/  wszelkie  postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody  wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru  

13/  wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do  trwałego  użytku  za  cenę  

przewyższającą jedną piątą część wpłaconego  kapitału  zakładowego,  jeżeli nabycie miałoby 

miejsce  

przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,  

14/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, oraz powoływanie i odwoływanie członków 

Zarządu. 

15/ ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.  

2.  Oprócz  spraw wymienionych w ust. 1 , uchwały Walnego Zgromadzenia  wymagają sprawy 

określone w niniejszym Statucie oraz Kodeksie Spółek Handlowych.  

 

B/  Rada Nadzorcza  

 

 § 17  

 

1. Rada Nadzorcza składa się maksymalnie z 5 członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na następne kadencje. 

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Zarząd Spółki, o ile jest zaproszony. 
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§ 18  

 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.  

2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępujący go członek  Rady  Nadzorczej  

zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  

poprzedniej  kadencji  zwołuje i otwiera  pierwsze  posiedzenie nowowybranej Rady, 

przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.  

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego,  i Sekretarza Rady.  

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej  ma obowiązek  zwołać posiedzenie Rady także na 

pisemny wniosek Zarządu Spółki  lub  członka Rady albo akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 10% kapitału.  

Posiedzenie  Rady  powinno  odbyć  się  w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.  

 

 § 19  

 

1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej. 

2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków 

Rady Nadzorczej. Wymóg ten jest spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na 

posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali w niej udział. 

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 

połowy członków Rady. 

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów 

przeważa głos przewodniczącego posiedzenia. 

5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na 

piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość jak poczta elektroniczna, faks. 

 

 § 20  

 

1.  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń 

dotyczących prowadzenia spraw Spółki.  

2.  Do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności :  

   1/  rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz ich niezbędnych korekt,  

   2/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i 

dokumentami jak i ze stanem faktycznym,  

   3/  badanie  sprawozdania  Zarządu Spółki oraz wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,  

   4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których 

mowa w pkt. 1,2 i 3,  

   5/  zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,  

   6/ delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,  

   7/ ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zatwierdzania  propozycji  

Zarządu w sprawie zasad wynagradzania pracowników Spółki.  

   8/ nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia.  

   9/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.  

   10/  Zatwierdzenie rocznego ogólnego planu finansowego Spółki. 
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§ 21  

 

Uchwał Rady Nadzorczej wymagają również:  

   1/  zezwolenie na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i obciążenie  nieruchomości Spółki, 

   2/  dokonanie transakcji z której zobowiązania przekraczają wartość jednej czwartej aktywów    

netto Spółki według ostatniego bilansu. 

   3/ upoważnienie Zarządu do otwierania i likwidacji oddziałów, fili  i  przedstawicielstw  Spółki  

oraz przystąpienia do innych spółek.   

 

 § 22  

 

1.  Członkowie  Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście  

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad  ustalonych  przez Walne 

Zgromadzenie w proporcjach do średniej płacy pracowników Spółki.   

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 

  

C) Zarząd Spółki 

 § 23  

 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków oraz skład 

Zarządu określa Walne Zgromadzenie.  

2.  Na  czele  Zarządu Spółki stoi Prezes wybierany w oddzielnym głosowaniu.  

3.  Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są 

dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie takie może nastąpić nie 

wcześniej, niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.   

4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych przyczyn za jakie uważa się ciężkie 

naruszenie obowiązków członka Zarządu. 

 

 § 24  

 

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone  w Kodeksie Spółek 

Handlowych albo w niniejszym Statucie do kompetencji  Walnego  Zgromadzenia lub Rady 

Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.  

3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.  

Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.  

 

 § 25  

 

Organizację  wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, obiegu dokumentów, dysponowania 

środkami poszczególnych funduszy określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Spółki.  

  

§ 26  

 

Do  składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są :  

   1/ jednoosobowo - Prezes Zarządu  

   2/  łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i prokurent w granicach 

umocowania.  
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§ 27  

 

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki  przedstawiciel Rady 

Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności 

związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.  

 

 

 V.  GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ 

 

 § 28  

 

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

  

 

 § 29  

 

1. Spółka tworzy :  

   1/ kapitał zakładowy, 

   2/ kapitał zapasowy,  

   3/  może  tworzyć  fundusze  specjalne i kapitał rezerwowy, o użyciu których rozstrzyga Walne 

Zgromadzenie.  

2.  Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz środków obrotowych.  

3.  Kapitał  zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku i służy na pokrycie  strat bilansowych 

oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.  Odpis  na kapitał zakładowy nie może być niższy 

niż 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału 

zakładowego. Zgromadzenie może uchwalić zaniechanie odpisu  na  kapitał zapasowy, jeżeli 

kapitał ten przekroczył 1/3 kapitału zakładowego.  

4. Kapitał rezerwowy (fundusz rozwoju) jest tworzony z odpisów zysku netto i służy do 

finansowania rozwoju Spółki. Kapitał ten może być użyty na pokrycie ewentualnych strat 

Spółki. 

5. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszy specjalnych określają obowiązujące przepisy 

prawne.  

 

§ 30  

 

1.  Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego 

sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz 

pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.  

2.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans, rachunek zysków  i  strat  po rozpatrzeniu 

przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 31  

 

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na : 

   1/  odpisy na kapitał zapasowy, a w razie potrzeby również na podwyższenie kapitału 

zakładowego (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki)  

   2/ odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych i funduszy specjalnych,  

   3/ dywidendę dla akcjonariuszy,  

   4/ inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. 
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2.  Termin wypłat dywidend ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie  wypłat  powinno  nastąpić  nie  

później  niż  w  ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne 

Zgromadzenie. 

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały 

akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. 

 

 

 VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

 § 32  

 

1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Polskim B, oraz w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pozostałe ogłoszenia w sposób przewidziany § 11 ust.2 

statutu. 

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki 

w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.  

 

 § 33  

 

W  sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek 

Handlowych. 

 

 

 

Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Zbigniew Woźniak, Prezes Zarządu Echo-Son SA. 
 

 

 

 


