Załącznik do Uchwały nr 27 z dnia 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT
INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
MERIT Investments ASI S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
[Firma spółki]
1. Firma Spółki brzmi: MERIT Investments ASI Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: MERIT Investments ASI S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2.
[Siedziba spółki]
Siedzibą Spółki jest Częstochowa.

§ 3.
[Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.
[Obszar działania spółki]

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów
obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na
podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały
innych spółek.
§ 5.
[Powstanie spółki]
Założycielami Spółki są:
1. Mirosław Andrzej Stępień
2. New Technology Investment Partners Ltd z siedzibą w Londynie
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. CEL INWESTYCYJNY ASI. OGÓLNE ZASADY POLITYKI
INWESTYCYJNEJ ASI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI
§6
[Przedmiot działalności]
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”) w świetle art.
70e ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) („Ustawa”), wyłącznie
zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu.
2) jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, wyłącznie zbieranie
aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z
określoną polityką inwestycyjną.
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
2) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:
1) Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
2) Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w Art. 70zc ust.1 pkt. 4 lit. b
Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią
zmiany Statutu Spółki.
4. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego
wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu
stosownego zezwolenia.
5. Zgodnie z art. 70f Ustawy Alternatywna Spółka Inwestycyjna może być wprowadzona do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wśród klientów profesjonalnych („Klient profesjonalny”) oraz
wśród klientów detalicznych na zasadach określonych poniżej.
6. W myśl art. 2 pkt 13a lit. k Ustawy za Klienta profesjonalnego uznawać się będzie, przedsiębiorcę
spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:
a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość
w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro,
b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie
co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro,
c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej
równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro,
przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu
średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego
przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.
7.
Wprowadzenie ASI do obrotu wśród klientów detalicznych zgodnie Art. 70f ust. 1 pkt.2 może
nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1639 z późn. zm.)”
§ 6a
[Polityka inwestycyjna ASI]
1. Cel inwestycyjny
1) Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie Zarządzającego ASI, wyłącznym
przedmiotem działalności MERIT Investments ASI S.A., jest zbieranie aktywów od
inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką
inwestycyjną („Cel inwestycyjny”).
2) Realizując Cel inwestycyjny, MERIT Investments ASI S.A. działać będzie w imieniu własnym i
na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane
będą przez MERIT Investments ASI S.A. zgodnie z właściwymi przepisami, tak aby osiągnąć
maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla

tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka
inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez MERIT Investments ASI S.A., regulują
postanowienia statutu MERIT Investments ASI S.A. oraz przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia
15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.
1030) („Kodeks spółek handlowych”).
3) MERIT Investments ASI S.A. realizując swoją Politykę Inwestycyjną nie gwarantuje
osiągnięcia Celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.
2. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem
lokat MERIT Investments ASI S.A.
1) Realizacja Celu inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich
instrumentów finansowych do portfela lokat MERIT Investments ASI S.A. oraz jego
dywersyfikację. MERIT Investments ASI S.A. może dokonywać inwestycji w następujące
typy i rodzaje lokat:
a) akcje, udziały, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne spółek
krajowych i zagranicznych oraz certyfikaty krajowych i zagranicznych funduszy
inwestycyjnych – Grupa I
b) prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia wspólnikiem w krajowych i
zagranicznych spółkach osobowych – Grupa II
c) dłużne papiery wartościowe i pożyczki – Grupa III
d) depozyty w bankach krajowych i zagranicznych – Grupa IV
3. Kryteria doboru lokat
1) W zakresie doboru lokat z Grupy I, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:
a) wybór podmiotów, które sporządziły sprawozdania finansowe za co najmniej jeden
pełny rok obrotowy,
b) wybór podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej badanej na podstawie analizy
fundamentalnej podmiotu, jego historycznej i bieżącej kondycji finansowej, poziomu i
historii zadłużenia, potencjału wzrostu oraz oceny kadry zarządzającej
c) analizę potencjału branży i pozycję konkurencyjną podmiotu
d) ocenę możliwości osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej w okresie rocznym poziom
obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku oraz ocenę polityki wypłaty
dywidendy i wykupu akcji (udziałów)
e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego
f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia w terminie 3 miesięcy tej kategorii lokat.
g) powyższe zasady nie dotyczą nowych podmiotów tworzonych lub współtworzonych
przez MERIT Investments ASI S.A.
2) W zakresie doboru lokat z Grupy II, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:
a) wybór podmiotów, które prowadzą działalność co najmniej jeden pełny rok obrotowy
b) wybór podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej badanej na podstawie analizy
fundamentalnej podmiotu, jego historycznej i bieżącej kondycji finansowej, poziomu i
historii zadłużenia, potencjału wzrostu oraz oceny kluczowych wspólników oraz kadry
zarządzającej
c) analizę potencjału branży i pozycję konkurencyjną podmiotu
d) ocenę możliwości osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej w okresie rocznym poziom
obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku
e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego
f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia w terminie 3 miesięcy tej kategorii lokat.
3) W zakresie doboru lokat z Grupy III, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:

a) wybór podmiotów, które sporządziły sprawozdania finansowe za co najmniej jeden
pełny rok obrotowy, z wyłączeniem podmiotów, w których Spółka osiągnie lub posiada
100% udziałów
b) wybór podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej badanej na podstawie analizy
fundamentalnej podmiotu, jego historycznej i bieżącej kondycji finansowej, poziomu i
historii zadłużenia, zdolności kredytowej, potencjału wzrostu oraz oceny kadry
zarządzającej
c) analizę potencjału branży i pozycję konkurencyjną podmiotu
d) ocenę możliwości osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej w okresie rocznym poziom
obligacji skarbowych emitowanych na danym rynku
e) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego
f) analizę płynności pod kątem możliwości zbycia w terminie 6 miesięcy tej kategorii lokat
g) ocenę ratingową, o ile taką uzyskał,
h) pożyczki udzielane są podmiotom, w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów
bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki
zapewniające zwrot kapitału.
4) W zakresie doboru lokat z Grupy IV, wybór przedmiotu lokaty następuje w oparciu o:
a) analizę możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat
b) ocenę bezpieczeństwa instytucji oferującej lokaty
c) ocenę sytuacji makroekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego
d) dobór lokat o zróżnicowanym terminie trwania pod kątem płynności portfela
5) Wszelkie oceny i analizy będą dokonywane w oparciu o
a) Analizy opracowane przez renomowane instytucje analityczne
b) Prospekty emisyjne i memoranda inwestycyjne
c) Sprawozdania finansowe podmiotów i inne dokumenty źródłowe
d) Analizy makroekonomiczne i branżowe opracowane przez instytucje analityczne i
ośrodki badawcze
e) Bezpośrednie spotkania z kadrą menedżerską
f) Analizy własne
4.

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne
1) Dywersyfikacja lokat będzie odbywała się w sposób płynny zgodnie z poniższymi zasadami,
bez stałego procentowego rozkładu udziału danej kategorii. Spółka przy doborze lokat będzie
kierowała się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji
ryzyka inwestycyjnego. Portfel lokat budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech
kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej
rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.
2) Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju
emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w
rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych.
3) Lokaty z Grupy I mogą stanowić 100% (sto procent) aktywów
4) Lokaty z Grupy II mogą stanowić nie więcej niż 100% (sto procent) aktywów
5) Lokaty z Grupy III mogą stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów
6) Lokaty z Grupy IV mogą stanowić 100% (sto procent) aktywów
7) Łączna wartość lokat tego samego emitenta z Grupy I, będących w portfelu inwestycyjnym
MERIT Investments ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów, a
w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały może wynosić do
100% (sto procent) aktywów.
8) Łączna wartość lokat tego samego podmiotu z Grupy II, będących w portfelu inwestycyjnym
MERIT Investments ASI S.A., może wynosić do 85% (osiemdziesiąt pięć procent) aktywów, a

9)
10)
11)

12)
13)

w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w formie uchwały może wynosić do
100% (sto procent) aktywów.
Łączna wartość lokat tego samego podmiotu z Grupy III, z wyjątkiem pożyczek, będących w
portfelu inwestycyjnym MERIT Investments ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25%
(dwadzieścia pięć procent) aktywów.
Łączna wartość lokat tego samego podmiotu z Grupy IV będących w portfelu inwestycyjnym
MERIT Investments ASI S.A., może stanowić nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent)
aktywów.
MERIT Investments ASI S.A. może udzielać pożyczek podmiotom, w których w których Spółka
posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska
zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału. Wysokość udzielonej
pożyczki, nie może przekroczyć równowartości 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów netto
MERIT Investments ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości
przekroczenia powyższej wartości. Pożyczki będą udzielane podmiotom posiadającym
zdolność do obsługi zadłużenia. Udzielanie pożyczki nastąpi na warunkach rynkowych. Pożyczki
mogą być udzielane na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.
Łączna wartość lokat ujęta we wszystkich Grupach dokonana w podmiotach z jednej branży,
może stanowić nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów MERIT Investments ASI S.A.,
chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości.
Łączna wartość lokat ujęta we wszystkich Grupach dokonana w podmiotach mających
siedzibę w jednym państwie, z wyjątkiem Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić nie
więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów MERIT Investments ASI S.A. Łączna wartość
lokat ujęta w Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić do 100% wartości aktywów.

5. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego
W oparciu o niniejszą Politykę Inwestycyjną MERIT Investments ASI S.A., w procesie budowania
portfela aktywów, przy wyborze rodzaju inwestycji uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka
inwestycyjnego, tj.:
1) ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów
w działalność gospodarki w szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego,
odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe,
restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych
względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie,
2) ryzyko zmian stóp procentowych - rozumiane jako sytuacja związana z możliwością
osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek
zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od
uprzednio założonego,
3) ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej
utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Sytuacja
taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta
spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami
zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne itp.)
4) ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest
możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na
ich cenę,
5) ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikającego z faktu, że ceny papierów
wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie,
6) ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości
odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej ilości

instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych MERIT Investments ASI S.A. w
początkowej fazie rozwoju,
7) ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez
MERIT Investments ASI S.A. inwestycji na rynkach zagranicznych. Wahania kursu złotego
względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości aktywów.
8) ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - ryzyko to związane jest z nadmiernym
zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może
spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych
papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.
9) ryzyko finansowe związane z udzielaniem przez MERIT Investments ASI S.A. pożyczek innym
podmiotom, a także Ryzyko to związane jest z niewypłacalnością (tj. wymagalnością
zobowiązań z tytułu niewypłacalności) podmiotów, którym MERIT Investments ASI S.A.
udzieliło pożyczek lub na rzecz których udzielono gwarancji i poręczeń.
6. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez MERIT Investments ASI S.A.
1) MERIT Investments ASI S.A. nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w
instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a
Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b
Ustawy.
2) Spółka może zaciągać kredyty i pożyczki od instytucji bankowych oraz akcjonariuszy Spółki.
Kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne z Grupy I oraz Grupy II oraz
działalność operacyjną Spółki.
3) Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na działalność operacyjną nie może
przekroczyć 30% aktywów Spółki w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.
4) Dopuszczalna wysokość kredytów lub pożyczek na nabycie lokat z Grupy I oraz z Grupy II nie
może przekroczyć 90% wartości nabywanych aktywów w chwili zawarcia umowy kredytu lub
pożyczki.
5) MERIT Investments ASI S.A. może emitować obligacje. Obligacje mogą być emitowane z
przeznaczeniem na nabycie lokat z Grupy I oraz z Grupy II. Dopuszczalna wysokość emisji
obligacji nie może przekroczyć 75% wartości nabywanych aktywów w chwili dokonania emisji
obligacji.
§ 6b
[Strategia inwestycyjna ASI]
1. Cel inwestycyjny i zasady realizacji polityki inwestycyjnej
1) Wyłącznym przedmiotem działalności MERIT Investments ASI Spółka Akcyjna jest zbieranie
aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z
określoną polityką inwestycyjną („cel inwestycyjny”).
2) Lokowanie aktywów w interesie inwestorów będzie zgodne z przyjętymi zasadami niniejszej
Strategii Inwestycyjnej MERIT Investments ASI S.A. oraz Polityki Inwestycyjnej.
3) MERIT Investments ASI S.A. będzie realizował politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że
stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od
relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
4) Spółka nie będzie stosowała stałego procentowego rozkładu udziału danej kategorii lokat w
aktywach.

5) Realizacja inwestycji w daną lokatę poprzedzona będzie pełną analizą ekonomiczną i zgodna z
warunkami określonymi w polityce inwestycyjnej oraz dokonana zgodnie z zasadami
dywersyfikacji lokat.
6) W zakresie lokat z Grupy I Spółka inwestuje w akcje notowane na polskim rynki giełdowym:
rynku głównym oraz NewConnect, a także w podmioty, które wykazują taki zamiar, co ma
znaczenie ze względu na płynność i wyjście z inwestycji.
7) W zakresie lokat z Grupy II Spółka inwestuje w podmioty z dużym potencjałem rozwoju, które
generują przychody i uzyskują dodatnią rentowność oraz podmioty w początkowej fazie
rozwoju przed uzyskaniem dodatniej rentowności.
8) W zakresie lokat z Grupy III oraz Grupy IV , głównym kryterium nabycia lokaty jest
rentowność, bezpieczeństwo i płynność.
9) Spółka nie określa zamkniętej listy branż, ani specyfiki przedmiotu działalności firm, w które
zamierza inwestować. Dobór przedmiotów lokat będzie podlegał wielostopniowej analizie i
selekcji, uwzględniającej kryteria przyjęte w Polityce inwestycyjnej.
10) Inwestycje Spółki podlegają analizie w okresach kwartalnych i na tej podstawie będą
podejmowane decyzje dotyczące kontynuowania danej inwestycji.
11) Inwestycje dokonywane przez MERIT Investments ASI S.A. charakteryzuje wysoki poziom
ryzyka, co oznacza, iż wartość księgowa przypadające na jedną akcję może podlegać
istotnym wahaniom.
12) Inwestycje dokonywane przez MERIT Investments ASI S.A. z uwagi na wysoki poziom
akceptowanego ryzyka, charakteryzuje wysoki poziom oczekiwanych stóp zwrotu.
13) MERIT Investments ASI S.A. realizując swoja strategię inwestycyjną nie gwarantuje
osiągnięcia Celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.
2. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów
stanowiące przedmiot strategii inwestycyjnej
1) MERIT Investments ASI S.A. będzie lokowała aktywa w kategorie lokat, o których mowa w
Grupie I, Grupie II oraz Grupie III z wyłączeniem pożyczek, w następujących sektorach
przemysłowych i usługowych:
a) górnictwo i wydobywanie;
b) przetwórstwo przemysłowe;
c) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych;
d) dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z
rekultywacją;
e) budownictwo;
f) handel hurtowy i detaliczny;
g) transport i gospodarka magazynowa;
h) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
i) informacja i telekomunikacja;
j) działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
k) opieka zdrowotna;
l) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
m) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
n) działalność związana z rozrywką i rekreacją;
o) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
p) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
q) edukacja,

wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 7.
[Kapitał zakładowy spółki]
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda
e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
2. Kapitał akcyjny zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami spółki i
wniesiony w formie gotówki
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda
następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela.
§ 8.
[Podwyższenie kapitału zakładowego]
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub
podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z
przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji
na okaziciela
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie większą niż 225.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 akcji
zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 30
czerwca 2021 roku;
b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za
wkłady pieniężne lub niepieniężne;
c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale
o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, uzyskując
uprzednio zgodę Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego
Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

8. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na
okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału
Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w
ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy
których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe
w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów
prawa;
b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację
akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji
prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem
postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w
ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
§ 9.
[Emisja papierów wartościowych]
Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.
Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje
lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
§ 10.
[Umorzenie akcji]
1. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje nabycia akcji własnych Spółki w
przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz opisanych w § 25 statutu.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie
przymusowe).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji
następuje uchwałą powziętą większością ¾ (trzech czwartych) głosów.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 11.
[Organy spółki]
Organami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD
§ 12.
[Skład i kadencja Zarządu]
1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.
2. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Założycieli Spółki, o których
mowa w § 5 niniejszego Statutu.
3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa
Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
6. Umowę o pracę lub o zarządzanie z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród
jej członków.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z
ważnych powodów.
8. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z
ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
9. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
Członka Zarządu
10. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
§ 13.
[Działalność Zarządu]
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i
pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami
prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,
należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki,
zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych
stanowiskach.
§ 14.
[Reprezentacja Spółki ]
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej
reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.
§ 15.
[Regulamin Zarządu]
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
B. RADA NADZORCZA
§ 16.
[Skład i kadencja]

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i nie więcej niż z siedmiu członków.
2. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady
Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada
Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są
upoważnieni do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba
członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 16 ust.1 Statutu. W
takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po dwóch
kandydatów do Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa pięć lat.
4. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi Spółki.
§ 17.
[Obrady Rady Nadzorczej]
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany
porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania
wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może
je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone
przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być
złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Prezes Zarządu, członkowie komitetu
inwestycyjnego, osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać poza siedzibą Spółki.
§ 18.
[Kompetencje Rady Nadzorczej]
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których
mowa w pkt. 1) i 2),
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich
członków Zarządu,
7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie
mogących sprawować swych czynności,
8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania
wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
10) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie przez Zarząd w imieniu Spółki udziałów, akcji lub
certyfikatów w innych podmiotach czy w funduszach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia
udziałów, akcji lub certyfikatów już istniejących lub nowoutworzonych w innych podmiotach i w
funduszach miałaby osiągnąć więcej niż pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego w podmiocie,
którego udziały, akcje lub certyfikaty będą nabywane lub obejmowane przez Spółę. Tożsame zasady
dotyczą wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbywanie w imieniu Spółki udziałów, akcji lub
certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach w wypadku, gdy Spółka w wyniku zbycia udziałów,
akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach miałaby osiągnąć mniej niż pięćdziesiąt
procent kapitału zakładowego w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą zbywane przez
Spółę. Nie dotyczy to sytuacji w których Spółka w wyniku umorzenia posiadanych udziałów, akcji lub
certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach miałaby osiągnąć mniej niż pięćdziesiąt procent
posiadanego dotychczas kapitału zakładowego, w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty
będą umarzane.
11) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki pojedynczej transakcji
lub kilku powiązanych z sobą transakcji z jednym podmiotem, których jednostkowa lub łączna wartość
przekracza kwotę trzech milionów złotych, w wypadku gdy transakcja lub transakcje łączone,
przeprowadzane są w inny sposób niż nabycie lub zbycie instrumentów finansowych na rynkach
regulowanych, krajowych i zagranicznych.
12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
§ 19.
[Wyrażanie opinii]
1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu
z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku
lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub
zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i
wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
C. WALNE ZGROMADZENIE
§ 20.
[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 21.
[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowana na nim liczbę akcji, z
zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
§ 22.
[Obrady Walnego Zgromadzenia]
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po
czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
§ 23.
[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
5) zmiana statutu Spółki,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
10) umorzenie akcji,
11) tworzenie funduszy celowych,
12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu
Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI
§ 24.
[Rachunkowość spółki]
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 25.
[Kapitał spółki]
1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy

3) kapitały rezerwowe,
4) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów
prawa.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane
przynajmniej 8 % (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie
przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również
przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po
pokryciu kosztów emisji akcji.
3. O użyciu kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje
Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału
zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
4. Kapitał rezerwowy może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku
Spółki lub z kapitału zapasowego z zastrzeżeniem ust 3.
5. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami oraz na
pokrycie szczególnych wydatków, w szczególności:
1) nabycia akcji własnych Spółki w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej
szkodzie,
2) nabycia akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub
osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech
lat,
3) nabycia akcji własnych Spółki nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej,
4) nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
5) nabycia akcji własnych Spółki w celu dalszej sprzedaży inwestorom,
6) nabycia akcji własnych Spółki w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie
można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
7) na finansowanie inwestycji Spółki,
8) na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki,
9) z przeznaczeniem na zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendę zaległą,
10) z przeznaczeniem na świadczenia dokonywane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią
powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji
(stosownie do art. 345 §4 i art. 348 §1 k.s.h.),
11) na cele rozwojowe.
§ 26.
[Podział zysku]
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) kapitał zapasowy,
2) dywidendę,
3) fundusze celowe spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27.
[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu spółek handlowych.
§ 28.
[Koszty utworzenia spółki]
Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych.
§ 29.
Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu
na siedzibę Spółki.

