STATUT
CSY Społka Akcfna
Postanowienia ogólne

§1

Spółkr Puekształcanei ,,IŁA§7SKIE ZAI<ŁADY CZĘŚCI
SAMOCHODOWYCH" spółka z ogtańczoną odpowiedzialnością z siedzibą w lławie,

1, §7spólnicy

KRS 0000204736, ti, IZNS IŁA§7A
Iławie otaz PO§7SZECHNE TOWARZYST§7O

wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numefem

SPOŁKA AKCINA z siedzlbą w
IN§VESTYC\TNE SPOŁKA AKCĘNA z

siedzibą

w Poznaniu niniejszym ośtńadczająiż

zgodnie z ptzńętym w dniu 01.05.2010 toku planem przekształceńa otaz na podstawie att. 556
I(odeksu spółek handlowych podpisują Statut spółki przekształconej, ptzy niniejszej czynności
działając jako iej założyciele.

2.

bzmi: CSY Spółka Akcyina. ----3. Spółka możewżywaćw obrocie sktótu: CSY S.A.
F'lrma Spółki

4. Siedzibą Społki jest miasto lława. -----'l,. Czas ttwania Spółki jest nieograniczony.

2. Spółka działa na

§2

tetenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za gr^ftcą,

3. Spółka może powoł}-wać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już
istrriejących podmiotów gospodarczych otaz avorzyć nowe w oparciu o przepisy pnwa.

pzedmiot działalności

,a'

§3

Przedmiotem działalnościSpólki jest ---------1,. produkcja pozostałych częścii akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeńem motocykli PI<J 29.32.Z
2,
obtóbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.6'l,.Z
3.
sptzedaż huttowa częścii akcesotióvido pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PI<IJ 45.31,.Z
4.
sptzedaż detaltczna częścii akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1,1,.

_PKD

45.32,Z

sptzedaż hutowa

i

detŃczna motocykli, ich naptawa

detahczna części i akcesodów do nich - PKD 45.40.Z
spuedażhurtowa metali i rud metali - PIO 46.72.Z
sprućdaż huitowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z
sprzedaż huftov/a niewyspecjalizowan^ - PKD 46,90.Z

i

konserwacja oraz sprzedaż hurtowa

pozostała sptzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową sttaganarni
PI<} 47.99.Z
tfansport dtogowy towatów

- PI(D

49.47.Z

pozostała finansowa dzjaŁa|nośćusługowa, gdzie indziej niesklasyFrkowanao
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PIO 64.99.Z

i

targowiskami

z

i

-

wyłączeniem

1,2.

13.
1,4.

15.

16.

produkcja konstrukcji metalowych i ich części- PKD 25.77.Z
kucie, prasowańe, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- PKD 25.5O.Z
produkcja nanędzi_ PKD 25.7 3.Z
Produkcja łożysĘkół zębatych,przekładnizębaqlchi elementów napędowych - PKD 28.75.Z
Ptodukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczeńa gdzie indziej niesklasyFrkowana _ PI(D
28.29.Z

1,7.

18.

produkcja maszyn dla tolnictwa i leśnictura- PKD 28.30.Z
Produkcja pozostałych masżyn specjalnego ptzeznaczenia, gdzie ndziej niesklasyfikowana

- PI(D

28.99.Z

19.
20.
27.

ptodukcja elektrycznego sptzętu gospodatstwa domowego - PKD 27.57.Z
działalnośćzlńązarla z optogt^mowaniem - PKD 62.07.Z
działalnośćrachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z

§4
Istotna zmiana przedmiotu działalnościSpółki jest dopuszczalaa bez konieczności wykupu akcji
tych akcjonafiusży, którzy

ńe zgadzĄą

się na zmianę, o ile uchwała §7alnego Zgromadzenia w tej

sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dsróch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób

ptzedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy i akcje

§5
"l.

2.

I&pitał zakŁadowy wynosi 10.800.000100 zł (dziesięć milionów osiemset Ęsięcy złotych). ------Kapitał zakLadowy spółki dzieli się na

^.
b.

4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okazicięIa serii

o

wartoŚci nominalnej 1,00 (eden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000; _---

2.260.000 (dwa miliony dwieściesześćdziesiąt tysięcy) akcji

na okazlciela setii B

wattoŚci nominalnej 1,00 (eden) zlotykażda o numerach od 0000001 do 2260000.

c.

A

3.600.000 (t

"y

miliorry sześćsetłsięcy) akcji

na

okazicieia serii

C o

o

_--

wartości

nominalnej 1,00 (eden) zŁp,tykażda o numerach od 0000001 do 3600000.
J

Akcje serii A wydane zostały w zami^fl za udziały w spółce IŁA§fSKIE

ZAzu,ADY CZĘŚCI

SAMOCHODO§VYCH spółka z ograńczoną odpowiedzialnością która to spółka zostala
Ptzeksztalcona w spółkę akcylnązgodnie
zostaNy majątkrem

z

przepisami Kodeksu spółek handlowych i

poĘte

Spółki Pnekształcane!,'wobec czego kwota wpłacona na poĘcie kapitału

zakładowego, który wynosi 4.940.000,00

zł (cztery

miliony dziewięćset czterdzieści,Ęsięcy

złotych) wpłacona została w całości.
4.

Kapital zakładowy możebyć podwyższony w dtodze emisji nowych akcji.

5.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ptzez przeniesienie do niego

k*oty okeŚlonej ptzez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie,

akcji

dotychczasowym akcjonatiuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.

----

zapasowego

6.

z kapitałl

Akcje

są emitowane

w sedach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. ----:----------

§6
1.

Akcje mogą być umorżone na mocy uchwały §7alnego Zgtomadzeńa Akcjonariuszy (umozenie
pfżymusowe) w przypadku: --------------

a. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
b. nabycia pzez Spółkę własnych akcji w dtodze egzekucji swoich toszczeń, których nie można
zaspokoić z innego majątku,

c.

na wnios ek i za zgodą akcjonariusza, któtemu przysługują w dtodze ich nabycia ptzez Spółkę.

Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie,

a

vmQtzęnie dobrowolne może byĆ

dokonane bez pta:wa do wynagtodzenia, -------

d. uchwalenia zmiany wartościnominalnej akcji w wyniku któtej nastąpi tedukcja liczby akcji, w
ilości uniemoż|sńającej wymianę ich na akcje o nowej wartości nominalnei.--------2. Umotzenie pzymusowe następuj e za wynagIodzeniem, któte nie może być ńższe od watoŚci

przypadających na akcię aktywów netto, v/ykazanych w sptawozdaniu finansowym za ostatni

tok obrotowy, pomnieiszonych o kwotę przezflaczonądo podziału między akcjonaduszy.------'V/ładze Spółki

§7
WŁadzami Spółki są -----------

^.'§Valne

b.
c.

Zgtomadzeni.,----------------

Rada Nadzotcz^, ---------

Zarząd.

§8
1. Walne Zgtomadzenie

a)

- możebić zwyczajae

lub nadzwyczajne,

Zwyczajne 'Walne Zgtornadzenie zwołuje Zatząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie

toku obtachunkowego lub Rada I.Jadzotcza, jeżels,Zatząd nie dokona tego v/ ozn^czoflyrn
terminie,----

b)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zatząd albo Rada Nadzotcza,

jeże|s, uzna

to

zawskazane

c)

Nadzwyczajne §falne Zgtomadzeńe mo$Ą zslołać akcjonadusze fepfezentują.l .o
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmnie| połowę ogółu głosów w Spółce, --

d)

Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co naimniej 7/20 (edną dwudziestĄ kapitału

zakładowego mogą żądaćz:wołańa Nadzwyczajnego §falnego Zgtomadzetia i
umieśzczeńiźokreślonych sptaw w porządku obtad tego zgromadzenia, ----------------:------

9

Żądańe zwołania Nadzwyczajnego '§7alnego Zgtomadzenia określone w u§t. d)'należy
.złożyćZarządolńna piśmielub w postaci elektroniczne!,

0

Zwołańe Nadzwyczajnego

§7alne

------------

-----------

go Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno

nastąpić w tetminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku,

g) Uchwały podjęte ptzez §7alne

Zgromadzenie

są ważne bez względu n^

ilość

fepteżentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujłce przepisy pfawa stanońą'lnaczej, --

h)

§7alne Zgtomadzeńe uchwala swój tegulamin określająry m.in. tryb obtad.

i

2. Nabycie

zbyćle nieruchomości, użltkowania vńeczystego lub udziału w nieruchomości nie

§/ymaga uchwały §7alnego Zgtomadzeńa, ----

§9
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pię.r$ członków, powoływanych i odwoły,wanych
przez W a|ne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencj ę.------------1,a.

W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby czŁonków Rady

Nadzotczej pzed upływem kadencji w oktesie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada
Nadzorcza utaci zdolnośćdo podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uptawnieni są do
kooptacji jednego lub większej hczby człortków Rady, tak aby liczba, czN,onków Rady Nadzotczej
stanowiła llczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 9 ust.1 Statutu. §7 takim ptzypadku każdy z

członków Rady Nadzorczej, uptawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady
Nadzorczej.

2. Rada Nadzotcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego

ot^z Sektetaza;

Ptzewodnicz 1cy z;wołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i ptzesrodńczy jej obradom

3. Otgańzację i

sposób wykonywania czynnościprzezF.adę Nadzorczą określauchwalony

pzez

Radę Nadzo rczą regtllamin. ------------

4. Rada Nadzorcza pode|muje uchwały większością głosów, w przlpadku równej liczby głosów
przesłażagłos Przewodniczącego.-

5.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej taz lva kwatał; Przewodniczący Rady
Nadzorczej ma obowiązek zwotać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka
Rady Nadzorczej; posiedz.-.

p::-lo

odbyć się w ciągu dwóch

wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w

łgodni od dnia złożeńa

Ębie

pisemnym

lub

przy

wykotzystaniu środków bezpośredniego potozumiewania się na odległość.------6.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a.

wybór

i

odwołanie członków Zatządu, w tym Ptezesa i §ficeptezes^ ot^z okteślenie

zasad wynagradzańa członków Zarządu,
j

b.
c.
d.

e

dno

o

s

ob owe

go Zarz ądl należy do

akc j on ari us

zy zał oży cieL,

- -

-- -- -- --

-

rozpauywańe rocznych progtamów działalnościSpółki,
feptezentowanie Społki w umowach i spotach pomiędzy Społką a członkamjZatządu,

tozpattlwańe
Zgromadzeni^,

e. wybót

i

opiniowanie wszelkich sptaw mogących być pzedmiotem §Valnego

------------

--------i_=--

biegłych rewidentów celem badania sptawozdań ftnansowych 'Spółki za

poszczególne lata obtotov€,

f:

z qm że wybór członków pierwszego

----------

wyrażenie zgody na nabycie

i

zbycie nieruchomości, użykowania wieczlłstego lub

udziału w nieruchomości.---------7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonuja swoje prawa i obowiązki osobiście.

8, Członkowie Rady Nadzotczej ża spra,§/o,wanie swoich funkcji

ot::zymują wynagrodzenie w

wysokości ustalonej ptzez Walne Zgromadzenie Akcjonariu szy. ----------

§10

1, Zarząd Spółki składa się z 1 (ednego) do 3 (trzech) członków
2. W PtzyPadku Zarządu wieloosobowego do fepfezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch
cz

ł

onków Zatządu ł ączńe, lub eden
j

cz

ł

onek Zatz ądu łącznie z ptokutentem

3. Zarząd wybierany ie§t na pięcioletnią kadencje, Członkowie Zarządll mogą być zatudnieni

na

Podstawie umowy o pfacę, bądźświadczą usługi zatządcze na podstawie konttaktu menełżetskiego.

_--

4. Zatząd

jest uPtawniony do wypłaty akcjonatiuszom zaltczi<t fla poczet ptzewidywanej dywidendy na

koniec roku obrotowego. §7ypł ata zahczl<t wymaga zgody Rady Nadzo tczej. --------

5,

Otganizac!ę pracy Zarządu okteśla uchwalony przezRadęNadzotcząregulamin.

Rachunkowość
§11

1. Rokiem obtachunkowym

jest tok kalendatzowy. -..-----

2. Zarząd SPółki obowiązany

jest w ciągu 5

hię.r") miesięcy od upływu roku obtachunkowego
sPotządziĆ i zŁożyĆ Radzie Nadzorczej bilans za ostatni tok obrachunkowy, rachunek zysków i
Stttt otaz dokładne pisemne sptawozdanie

z działalnościSpółki w

tym okresie.

3. Z zYsku mogą być twofzone fundusze: fezefwowy, rozwoju, śvriadczeń socjalnych

dla

Pracowników SPÓłki otaz inn€ fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej
przez Wa|ne Zgromadzen..

-------:

.l---------

postanowienia końcowe
1,.Rozńązańe Spółki

^.

b.
2,

powoduja.

§12

a---------

uchwała §7alnego Zgromadzeńa o

tozlńęadr,

----------

ogłoszenie upadłościSpółki,

§7 sPrawach nie uregulowanych niniejszym starutem stosuje się właściweprzepisy pta§/a.

