
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU 
Spółki działającej pod firmą 

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

w dniu 29 czerwca 2016 roku 
 

1. Zmiana Art. 5 ust. 3  
 
Dotychczasowe brzmienie Art. 5 ust. 3: 

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane 

ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.” 

Proponowane brzmienie Art. 5 ust. 3: 

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i 

przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.” 

 
2. Zmiana Art. 5 ust. 4 w którym dodaje się kolejny pkt o numerze 15) o następującej treści: 

„15) zatwierdzenie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia.” 
 

Dotychczasowe brzmienie Art. 5 ust. 4: 

„4. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok ubiegły, 
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: bilans oraz 

rachunek zysków i strat za rok ubiegły, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz 
informacje dodatkowe, 

3) podziału zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły, 
4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
6) zmiana Statutu, 
7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
8) (skreślony), 
9) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 
10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie 

na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
11) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też 

ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipoteki, 
12) połączenie lub rozwiązanie Spółki, 
13) emisja obligacji zamiennych na akcje, 
14) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają 

wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
 

Proponowane brzmienie Art. 5 ust. 4: 

„4. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok ubiegły, 



2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: bilans oraz 
rachunek zysków i strat za rok ubiegły, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz 
informacje dodatkowe, 

3) podziału zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły, 
4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
6) zmiana Statutu, 
7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
8) (skreślony), 
9) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 
10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie 

na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
11) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też 

ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipoteki, 
12) połączenie lub rozwiązanie Spółki, 
13) emisja obligacji zamiennych na akcje, 
14) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają 

wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
15) zatwierdzenie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia.” 

 
 

3. Zmiana Art. 6 ust. 7 uchyla się pkt 12) o następującej treści: 

„12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych, jeśli 
kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 
kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji 
realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, 
w ramach udzielonych przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnień” 

 
 
Dotychczasowe brzmienie Art.6 ust. 7: 

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy: 
1) badanie i ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 

obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych 
oraz informacje dodatkowe, w szczególności w zakresie zgodności sprawozdania z księgami 
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wybór biegłego rewidenta do zbadania 
sprawozdań finansowych Spółki, 

2) badanie i ocena sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku 
obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu 
pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w pkt 1 
i 2, 

4) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, 
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu , 
6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, 
7) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, 
do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 



8) w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza 
powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie 
Zarządu, 

9) wyrażenie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów lub przedstawicielstw Spółki, 
zarówno w kraju, jak i za granicą, 

10) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 
11) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają 

kompetencji Rady Nadzorczej, 
12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych, jeśli kwota 

takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 
kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji 
realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, 
w ramach udzielonych przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnień, 

13) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub papierów 
wartościowych spółek niepublicznych lub udzielenie takim Spółkom pożyczek 
konwertowanych na udziały lub akcje oraz na przystępowanie jako wspólnik do spółek 
osobowych lub cywilnych, 

14) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, 
15) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o 

wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kwotę 100.000,00 
zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, 
udzielania poręczeń. Przy wyrażaniu zgody w ramach powyższej kwoty, o której mowa w 
zdaniu poprzednim, nie wlicza się dokonywanych rozporządzeń i zaciąganych przez Spółkę 
zobowiązań, w związku z bieżącą działalnością Spółki, na które Rada Nadzorcza Spółki 
wyraziła zgodę. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do 
ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych; 

16) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć 
tysięcy złotych), 

17) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów 
Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5% kapitału 
zakładowego, 

18) wyrażanie zgody na udzielenie prokury. 
 

Proponowane brzmienie Art. 6 ust. 7: 

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy: 
1) badanie i ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 

obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych 
oraz informacje dodatkowe, w szczególności w zakresie zgodności sprawozdania z księgami 
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wybór biegłego rewidenta do zbadania 
sprawozdań finansowych Spółki, 

2) badanie i ocena sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku 
obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu 
pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w pkt 1 
i 2, 

4) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, 
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu , 
6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, 
7) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, 



do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

8) w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza 
powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie 
Zarządu, 

9) wyrażenie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów lub przedstawicielstw Spółki, 
zarówno w kraju, jak i za granicą, 

10) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 
11) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają 

kompetencji Rady Nadzorczej, 
12) (uchylony), 
13) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub papierów 

wartościowych spółek niepublicznych lub udzielenie takim Spółkom pożyczek 
konwertowanych na udziały lub akcje oraz na przystępowanie jako wspólnik do spółek 
osobowych lub cywilnych, 

14) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, 
15) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o 

wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kwotę 100.000,00 
zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, 
udzielania poręczeń. Przy wyrażaniu zgody w ramach powyższej kwoty, o której mowa w 
zdaniu poprzednim, nie wlicza się dokonywanych rozporządzeń i zaciąganych przez Spółkę 
zobowiązań, w związku z bieżącą działalnością Spółki, na które Rada Nadzorcza Spółki 
wyraziła zgodę. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do 
ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych; 

16) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć 
tysięcy złotych), 

17) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów 
Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5% kapitału 
zakładowego, 

18) wyrażanie zgody na udzielenie prokury. 
 


