Tekst jednolity Statutu Społki ustalony pżezRadę Nadzorczą Społki w dniu 28 lutego 2014roku na podstawie
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki CSY S.A. z dnia 21 pazdziernika
2013 roku.

STATUT
CSY Spółka Akcyjna
Postanowienia ogólne
1

1.

Wspolnicy Spółkt

,,IŁAWSKIE Zi\i(ŁADY CZĘSCI
społka z ogtaniczoną odpowiedziaLnością z stedzibą w lłalpie,

Puekształcanej

SI\]vIOCHODO\TYCH"
rvpisanej

do rejestru przedsiębiorców pod numetefiI KRS 0000204736, tj. IZNS IŁAWA

SPOŁI{Ą AKCĘNA z siedzibą w Iławie oraz PO 7SZECHNE TO 7ARZYSTVO
INWEST CĘNE SPOŁKA AKCĘNA z siedzlbą w Poznaniu ninie;szym oświadcza ju iZ
zgodnic z ptz5leĘm w dniu 01.05.2010 toku planem ptzekształcenia otaz na podstawie at, 556
I(odeksu społek handlorvych podpisują Statut społki puekształconej, przy nrniejszej czynności
działając j ako

j

e1

założyciele. --------

2. Firma Społki btzmi: CSY Spółka Akcyina.
3. Społka moze

używ,ać w obrocie sktótu:

4, Siedzibą Spółkl jest miasto

--

CSY S.A.

------

lłarva.

?

1. Czas tnr.ania Społki jest nieogranlczofly

2. Społka dzs,ała na

terenie Rzeczypospolitej Polskie1 ot^z za gtanicą,

3. Spółka lnoze polvołrrvać własne oddziały v, kraju L poza jego granicami, pfzystępować do

już

istniejącr ch podmrotólv gospodatczych otaz Bvotzyć nowe w oparciu o przepis\/ pra\Ń,a.

przedm i ot działalno ści
3

Przedmiotem działaln,_lści Społk-t jest:
1
prociukcje pozostałr-ch częścii akcesoriów do polazdów silnikouycltl, z ul,łączeniem motoc,vkL

PKD

2
Ą

J
4
).
6,
7,
8.

29.32.Z
obrobka metali i nakładanie porvłok na metale

- PI{D

25,61,.Z

sprzedaz hu_rtorr-a częścii akcesoriórv do pojazdow samochodorvTch, z wryląę7"niem motocykli

PKD 15.3l.Z

-

sprzedaz det"liczna częścii akcesoriórr- do pojazdorv samochodorwch, z, rvyŁączeniem motocykli

- PKD Ł32Z

sprzedaz hurtorva

i

Celaiiczna motocvkli. ich napra\\-a

deta]iczna części l akcesoriórv do ruch - PI{D 15.10.Z
sprzed,az iruicrr-a metaij, i ntd metali - PKD 46.i2,Z
sprz edaz hu:tcrre odpaciorr-i złomu - PKD 16.77.Z
sp rz ed az h urtorr-e Ęje\i-\-s Decj aliz orvana - PKD 16,9a.Z

i

konsenvacja oraz spr.zedaz huttor.va i

t_

ł.

,Żl

u

-,

pozostała spruedaż detah,czna prorvadzon^ pozż siecią sklepo,,vą sttaganami

9.

PKD

i

tatgowiskami

47.99.Z

-

transpott drogowv towarólv - I)KD 49,41,.Z
pozostala Frtransorva działa\nośćusługorva, gdzie itrdziej niesklasyfikowana, z rwłą_czeniem
rrbezpieezeń i fi-rnduszórv emefvtaltlych - PKD 64.99.'Z
prodrrkcja konstrukcji mctalowych i ich części- PKD 25.1,1.Z
kucie, pfasov/anie, wl,tłaczaflIe i walcowanie metali; metalutgia proszkórv -. PI{I) 25.50.Z

10.
11,
1,2.

t3.

produkcla naruędzi - PKD 25,73.Z
ptodukcja łozysk, kół zębatych, przekładni zębaqch i elementów napędowv-ch - PKD 28.1,5.Z
ptodukc;a pozostałvch maszyn ogólnego pruezrlaczenia gdzie indzie,i niesklasyflrkowana - PKD

14.

15.
1ó,

28,29,Z

produkcja maszyrl dla rolniclwa i leśnicnva - PKD 28.30,Z
produkcja pozostałych maszlm specjaltrego prueżnaczenla, gdzie indziej niesklasvfikowana

1,7.

18.

- PKD

28.99.Z

produkcja elektrycznego sprzętu gospodatstwa domowego - PI{D 27.51,,Z
clziałalność zwtrg,an^ ż optogramowaniem * PKD 62.01.Z
działalnośćrachunkowo-księgowa; doradztwo podatkorve - PI(D 69.20.Z

1,9.

20,
21,.

4

Istotna

zfr:Ian^

przedmiotu działalnościSpołki jest dopuszczaLna bez konieczności wykupu akcji

wch akcjonadusz.y, któtzy nie zgadzaja sie na zmjanę, o ile uchrvała Walnego Zgromadzenta" rv

tej

sprau,ie zostanie pod;ęta większościąZ/3 (drr,,och ftzecich) oddanych głosów przy obecności osób
przeds talviaj ąryclr co najmniej połor.vę kapitału zakładowego. -------

Kapitał zakładowy i akcje
5
1.

Iiapitał zakładowv vryrnosi 10.800.000r00 zł (dziesięć milionórv osietnse t tysięcy złorych).

2.

Iiapirał zakładorłl, społki dzieli się na

^.

4.940.000 (czteq, milion dziewięćsęt cztetdzieści tysięcy) akcji na okazicięla serii

b.

2.260.000 (drva miliony dwieściesześćdziesiąt Ęsięcy) akcli

rvartości nominalnej 1,00 (eden)

A

o

złoĘ każda o nuf_nefaclr od 0000001 do 4940000; -----

na okaziciela serii B

c>

rvartości nominalnej 1,00 fiedetr) złoty kazda o numetach od 0000001 do 2260000. -----

c.

3.600.000 (t

r), miJiony sześćsettysięcy) akcji na okaziciela serii C o

wzrtości

norninalnej 1.0t] (jeden) złovkażda o numefach od 0000001 do 3600000. ------5

Akcje seru

_\

rrldane zostałv w

z^m7an

za udzizły w spółce

IŁA fSKIE ZAIŁADY CZĘŚCI

SA}IOCHODO\\YCH społka z ograniczoną odpowiedzialnością która to spółka
przekształcona rs społkę akcvjną zgodnie

z przepisaml liodeksu spółek handlowych i pokwte

zostałr, maiądiiem Społlil l)rzekszrałcanej, rvobec czego krł,ota wpłacona na

zakładorvego. kton, rrl,nosi -+.9+0.000.00
złowch) rrpłacona zosrała
4

rt-

została

zI

poĘcie kapitału

(czten, milionv dziervręćset cztetdzieści tysięcl,,

całości

IQpitał zaklaciorn- może brc podrrr-zszon\-

rr-

drodze cnusji now,clr akcji.

) Podrwższerue kapitału zakładorr-ego moze nastaBić przez przeniesienie do ruego

e

z

kapitału

rw.danie

--

'4l ;)" L,1

akcli

,

?

dotychczasowyrn akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych pruez nich akcji

Akcje są emitorvane w setiach ożn^czonych kolejn),mi literami alfabetal. --------

Ę
1.

Akcjc mogą bvć umotuone tla mocy uchwały Walnegcl Zgromadzenja Akejonariuszy (umorzenie
pfżymuso,rve) w prz,l,padku: - --------

^,

b.

uchwalenia obniz

en ta

kapltaŁu zakłado\I/ego,

nabycia Pruez Społkę rvłasnych akcji w drodze egzekucji sr,voich roszczeń, których nte można

zaspokoic z lnnego majątku,

c,

na wniosek t za zgodą akcjonarillsza, którernu przvsługują

.ro

drodze ich nabycia pruez Społkę.

Nabycie akcji moze rórvniez nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie <]obtorvolne może być
dokonane bez ptarva do lrynagrodzenia.

d, uchwalenia

zmtanv lvartościnominalnej akcji rv rvyniku któtej nastąpi redukcja ll,czby akcji, w

iloŚci uniemożliwiającej rvymianę ich na akcje o nowej ,,vartości nomirralnej.---_----2, Umotzenie ptzymusowe następuie ża w]magfodzeniem, które nie mozc bvc ntższe od wartości

PrzvPadających na akcje aktywow netto, wykazanych w sprawozdaniu finanso\łym za ostatni
rok obroto\rryI, pomniejszonych o kwotę ptzezrLaczonądo podziału mlędzl, akcjonariuszy.

Władze Spółki
7

\Yładzami Społki są: *-------

a.

Walne Zgromadzenie,-----

b,,

Iłada Nadzelrcza, -------*-

8

1,

\Walne Zgtomadzenle

a)

-

rr.oze b)rć zrvyczajne lub nadzwyczajne,

Zw'yczajne Walne Zgromadzenle zrvołuje Zaruąd rv ciągu 6 (sześciu) miesięry po upłl.wre

roku obrachunkorvego lub Rada Nadzorcza,

jeże[" Zarząd nie dokona tego

w ozn^czonym

tcrrrrinie,-

b)

Nadzvryczaine Walne Zgromadzenie zrvołr_rje Złrząd albo Rada Nadzorcza, jezcli uzna to
za wskazafl , -------

c)

Nadzvq'czajne \\"alne Zgronadzenlc mogą zlvołać akcjonariusze rcprezentuiacy co
najmniej połowę kapitału zakłador,,,ego lub co najmniej połorr,ę ogółu głosów w Spółce, --

d)

Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadającr- co najmnie1 1,i20 (edną dwudziestĄ kapitału

zakładorvego mogit ządaĆ zrvołania \adzslczqnego \\lalnego Zgtomadzenja i
umieszczenia okreŚlonr-ch spra\\,

e)

rr-

porządku obrad tego zgfomadzenia,

Żądmie zu,ołania \adzrn,czajnego \\'alneg

złażyćZatządolvt na piśmielub rł,postaci clekttonicznej, ----Zwołante Nadzwl,czajnego \Nlalnego Zgromadzenia na wniosek akcjonatiuszy powitrno

Ę

nastąpić w tetminie 2 (dwoch) rygodni cid zgłoszeniawniosku.

g) Llchwały podjete przez Walne

Zgromadzenle

są wazne bez

,uvzględu

na

ilośc

tePrezento'uvanych na nim akcji, chyba ze obov.iązujące przepisv pfawa stanowią lnaczej, --

h)

Walne ZgtonadżeflIe uchrvala swój regulamin określający m.in. tryb obrad. --------_

2, Nabl'ę|ę i zbycie nieruchomości, uzytkowania wieczvstego lub
w-y-m

a

ga

u c lr,rrra

ł

y \d'a ln

e

g

o

Z gt

o

udziaŁu rv nieruchomości rrie

ma dz erLla.

9

L

l{ada Nadzorcza składa się z co rrajrnniej 5 tBięciu) członków, powołlłvan),clr

i odwoł,wuanych

pruez Walne Zgromadzettie, na pięcioletnią kadetrclę.

2.

IŁada l{acizotcZa na srvoim Pierwszym posiedzeniu rwbieral)tze:vodniczącego otaz Sekretarza;

PrzewodnLczący ztvołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przeu,,odntczy jej obtadom. --------

3.

Organtzację

i sposob rvykonrłvania czynności przez Radę Nadzotczą

okreśIa uchwalony pfteż

Radę Nadzotczą regulamin. ---------

4, Rada Nadzotcza podejmuje uchrvały vnększości:1głosórr,. rv pfz\padku rólrnej liczby głosów
p tzcwazźL gł o s

Przewodniczącego. ------ -

5. Rada Nadzorcza odbvwa posiedżenla co najmniej Iaz na kwarteł; Przcwodniczący Rady
Nadzotczej ma clbcluriązek zrvołać posiedzerrie Rad,v na pisemny rvniosek Zarządu lub członka
Rady Nacizorcze1; posiedzenle powinno odbyc się rł, ciągu drvóch tygodni od dnia zŁożenia,

wniosku. lŁada Nadzorcza może podejmować uchwały

lv trybie

pisemnym lub ptzy

wykotzystaniu Śtodków bezpośredniego porozumięwania się na odlcgłość
6,

Do kompetencji l{adv Nadzorcz

^.

wYbór

ocJrvołanie

członklv Zaruądu, w

tyrn Ptezesa

zasad uł,nagradzanl^ członków- Za:;zącl:u,
j

b.
c.
d.

i

ej,na|eży:

edn

oo

s

ob

owego Zatz ądu naIeży do akcj

on

i

\\'iceprez csa oraz określenie

z rym że \Ę,bót

afiu ży zał ozy cieii,

członkórv pienvszego

-- -- -_

---

fożpatfvwAnIe roęznl,clr ptogtamów działalnościSpołki,
rePfeżentorvanie Społki w umowacir i spotach ponriędry Społkąa, czŁonkamr Zarządu,
tozPatr}avatrie

i

opinior.vanie wszelkich spta\Ń, mogącycir bvć przedrniotern \thlnego

Zgromadzcnia,

e. Ę,bór

biegłr,ch relrzidentÓ,uv celcnr badania sprawozclań Frnansowych Spółki za

poszczególne Iata obrotorve,

f,

wvrazenie zgody' na nabl'cie

i

zbt.cie nieruclromości, uz_vtkowania uricczvstego lub

r-rdziału w nieruch onro ści. -7. Członkovzie Rady

Nadzorczej rr,vkonujĄ sri-oje

8. CZłotrkorłreiŁadv Nadzorczej za
rvysoko ści us talone )

p 17

pra\\-a i obos,iązkr osobiście.--------

spfaworr-anre srvoich funkcji otrzlłnrrją rłl,nagrodzenie lv

ez \\'aln e Zgr omadz enje

i

1il
1.

Zarząd Społki składa się z 1 (ednego) do 3 (ttzech) członków.

(/ PrzYPadku Zatządu urieloosobo\łego

2.

do fepfeżentowania Społki upo /aznionvch jest

drvoch

członkórv Zatządu łącztric, lub 1eden członek Zatządv łącznie z prokurcntem.
3

Zarząd uł'biet:rtr,v jesr n^ pięcioletnią kacłcncję. Członkor.vie Zarządu mogą bl,ć zatrudnieni na
Podstarvie umo\\,1: o Pfacę, bądŹ Śrł'iadczą usługi zanądcze na podstawic kontraktu nrenedzerskiego. ---

4

'Zar.ząd jest uPrarvniony do

wlpłaĘ akcjonaduszom

zall,czl<l na

poczet ptzewidl.wanej dywidendy na

koniec roku obrotorvego, \X\płata zaltczkjwylnaga zgody Rady Nadzorczej, -------Otgantzacie prnry Zetządu określa uchwalony przez Radę Nadzotczą regulamin. ---------

Bae htlnkowość
11
1.

Rokiem obtaelrutrkorvynr jest rok kalcndar:zo

2,

Zarząd SPÓłki obowiązan1, jest

rru,

{/y.

-----

ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upłpvu roku obtachunkorł,ego

sPorządzic i ZŁoŻYĆ Radzie Nadzotczej bilarrs za ostatni rok obrachunkolły, faclrunek zysków
sratt otaz dokładne pisemne sptawozd^nle z działalnościSpołki \xz tym okresie

J

Z

,

zYsku mogą byĆ t\x/ofżone fundusze: rezenl/ovy, rozwoju, świadczeńsocjalnych dla

Pracownikow SPÓłkj otaz inne fundusze celowe na mocy uchwały
p

iw

wy,sokościokteśIonej

u ez Walrre Zgl otnadz, eflte.

postanowienia końcowe
1.

Rozrvtązatrie połki porvoclrią

il.
b,
2. W

i

uch,uvała

-------

1*

Walnego Zgtomadzerria

;;.;;^;;;;",

----""-_"---- -

------"-"--

ogłoszenie upadłościSpołki.

sPtarvaclr nie uregulowanych ninie;szym statutem stosuje się rvłaściweprzepisy prarva.

