
STATUT SPÓŁKI 
 
 
 
I.  Postanowienia ogólne 
 
§ 1.1. Spółka działa pod firm ą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna 
zwana dalej Spółk ą.------------------------------------------------- 
2. Spółka mo że u żywać skrótu: COGNOR SA oraz wyró żniaj ącego j ą znaku 
graficznego --------------------------------------- ----------------- 
§ 2. Siedzib ą Spółki jest Poraj, województwo śl ąskie --------------- 
§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Pols kiej i poza jej 
granicami. Spółka mo że tworzy ć oddziały, zakłada ć lub przyst ępować 
do innych istniej ących spółek na terenie kraju i za granic ą.-------- 
§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.------ ----------------- 
 
 
II.  Działalno ść Spółki 
 
§ 5. 1. Przedmiotem działalno ści wg Polskiej Klasyfikacji 
Działalno ści (PKD 2007) jest:-------------------------------- ------- 
1. Przedmiotem działalno ści wg Polskiej Klasyfikacji Działalno ści 
(PKD 2007) jest:----------------------------------- ----------------- 
1.0.  produkcja metali (dział 24)------------------------ ------------ 
2.0.  produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wył ączeniem maszyn i 

urz ądze ń (dział 25) --------------------------------------- ---- 
3.0.  produkcja maszyn i urz ądze ń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

(dział 28)----------------------------------------- ------------ 
4.0.  produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i opt ycznych 

(dział 26)----------------------------------------- ------------ 
5.0.  działalno ść zwi ązana ze zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dział 38)--------- 
6.0.1. roboty budowlane zwi ązane ze wznoszeniem budynków (dział 41)- 
6.0.2. roboty zwi ązane z budow ą obiektów in żynierii l ądowej i wodnej 
(dział 42)----------------------------------------- ----------------- 
6.0.3. roboty budowlane specjalistyczne (dział 43)- ----------------- 
7.0.  handel hurtowy z wył ączeniem handlu pojazdami samochodowymi 

(dział 56) ---------------------------------------- ------------ 
8.0.  handel detaliczny z wył ączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi (dział 47)--------------------------- ------------ 
9.0.  transport l ądowy oraz transport ruroci ągowy (dział 49)--------- 
10.0.  magazynowanie i działalno ść usługowa wspomagaj ąca transport 

(dział 52)----------------------------------------- ------------ 
11.0.  finansowa działalno ść usługowa, z wył ączeniem ubezpiecze ń i 

funduszów emerytalnych (dział 64)------------------ ------------ 
12.0.  działalno ść zwi ązana z obsług ą rynku nieruchomo ści (dział 68)-- 
13.0.  wynajem i dzier żawa (dział 77)--------------------------------- 
14.0.  Działalno ść firm centralnych (Head Office); Doradztwo zwi ązane 

z Zarz ądzaniem (dział 70)--------------------------------- ----- 
2. W zakresie swojej działalno ści Spółka mo że prowadzi ć import i 
export a tak że prowadzi ć skład celny.------------------------------- 
§ 6. Wewn ętrzn ą struktur ę organizacyjn ą działalno ści Spółki okre śla 
regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarz ąd i zatwierdzony przez 
Radę Nadzorcz ą.-------------------------------------------------- --- 
 
 



 
III. Kapitał akcyjny, Akcjonariusze i Akcje  
 
§ 7.  
 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie wi ęcej ni ż 264.884.496 ,- 

(słownie: dwie ście sze śćdziesi ąt cztery miliony osiemset 
osiemdziesi ąt cztery tysi ące czterysta dziewi ęćdziesi ąt sze ść) 
złotych i dzieli si ę na: ---------------------------------------- 

a) 111.800 (słownie: sto jedena ście tysi ęcy osiemset) akcji zwykłych 
na okaziciela emisji nr 1, po 2 (dwa) złote ka żda;------------------ 
b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzie ści osiem tysi ęcy dwie ście) 
akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 2 (dwa ) złote ka żda;--- 
c) 550.000 (słownie: pi ęćset pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) akcji zwykłych na 
okaziciela emisji nr 3, po 2 (dwa) złote ka żda;--------------------- 
d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych  na okaziciela 
emisji nr 4, po 2 (dwa) złote ka żda; ------------------------------- 
e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysi ęcy osiemset 
osiemdziesi ąt sze ść) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 2 
(dwa) złote ka żda [po uwzgl ędnieniu umorzenia 630.601 (słownie: 
sze śćset trzydzie ści tysi ęcy sze śćset jeden) akcji na podstawie 
uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 20 04 roku];-------- 
f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesi ąt sze ść tysi ęcy dwie ście 
osiemdziesi ąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 2 
(dwa) złote ka żda [po uwzgl ędnieniu umorzenia 513.719 (pi ęćset 
trzyna ście tysi ęcy siedemset dziewi ętna ście) akcji na podstawie 
uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwc a 2005 roku]; 
g) 30.000.000 (trzydzie ści milionów) akcji zwykłych na okaziciela 
emisji nr 7, po 2 (dwa) złote ka żda,-------------------------------- 
h) 31.035.081 (słownie: trzydzie ści jeden milionów trzydzie ści piec 
tysi ęcy osiemdziesi ąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 
8, emitowanych w ramach warunkowego podwy ższenia kapitału 
zakładowego zgodnie z uchwał ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) z łote ka żda. ----- 
i) nie wi ęcej ni ż 66.220.000 (słownie: sze śćdziesi ąt sze ść milionów 
dwie ście dwadzie ścia tysi ące) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 
9, emitowanych w ramach warunkowego podwy ższenia kapitału 
zakładowego zgodnie z uchwał ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 14 marca 2011 roku, po 2 zł (słownie: dwa) zło te ka żda.-------- 
2. Akcje zostały obj ęte: ------------------------------------------- 
a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 oraz emisji nr 9 w zamian za wkład 
pieni ężny,------------------------------------------------ ---------- 
b) akcje emisji nr 8 w ilo ści 31.035.081 (trzydzie ści jeden milionów 
trzydzie ści piec tysi ęcy osiemdziesi ąt jeden) w zamian za wkład 
niepieni ężny w postaci: 33.621.338 (słownie: trzydzie ści trzy 
miliony sze śćset dwadzie ścia jeden tysi ęcy trzysta trzydzie ści 
osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela , o warto ści 
nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Stee l Services Spółka 
Akcyjna z siedziba w Warszawie, zarejestrowanej w r ejestrze 
przedsi ębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejon owy dla 
Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru Sadowego pod nr KRS 284378.--------------- ----------------- 
§ 9. 1. ------------------------------------------- ----------------- 
a) Akcje Spółki mog ą by ć umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez 
Spółk ę za zgod ą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgod y 



akcjonariusza, na zasadach okre ślonych w Kodeksie spółek 
handlowych.---------------------------------------- ----------------- 
b) Umorzenie dobrowolne akcji Spółki mo że nast ąpi ć za wynagrodzeniem 
lub bez wynagrodzenia.----------------------------- ----------------- 
c) Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarz ądu, podejmuje uchwał ę w 
sprawie umorzenia akcji, uchwał ę o umorzeniu akcji, uchwał ę o 
obni żeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiedni ch zmian 
Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrze żone uchwał ą Walnego 
Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki , nale żą do 
Zarz ądu.------------------------------------------------ ------------ 
d) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwał ę w sprawie umorzenia, która 
okre śli zasady nabycia akcji przez Spółk ę, a w szczególno ści kwoty 
przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła 
finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie p odejmuje uchwały 
o umorzeniu akcji i obni żeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 
360 § 1 k.s.h.------------------------------------- ----------------- 
e) Obni żenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie cz ęści 
akcji nie mo że zosta ć dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po 
jego obni żeniu byłaby ni ższa ni ż kwota okre ślona przepisami prawa 
jako najni ższa wysoko ść kapitału zakładowego spółki akcyjnej.------- 
2. Zastawnik lub u żytkownik akcji nie mo że wykonywa ć prawa głosu z 
akcji.--------------------------------------------- ----------------- 
§ 10.1.Kapitał akcyjny mo że by ć obni żony przez zmniejszenie 
nominalnej warto ści akcji lub przez umorzenie cz ęści akcji.--------- 
2. Walne zgromadzenie mo że podwy ższy ć kapitał zakładowy, 
przeznaczaj ąc na to środki z kapitału zapasowego lub z innych 
kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.--------- ----------------- 
 
IV. Kapitał zapasowy, fundusze i podział zysku 
 
§ 11.1. Spółka prowadzi rachunkowo ść i sprawozdawczo ść finansow ą 
stosownie do obowi ązuj ących przepisów.------------------------------ 
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzow y z tym, że 
pierwszy okres obrachunkowy obejmuje czas od rozpoc zęcia 
działalno ści Spółki do dnia 31 grudnia nast ępnego roku.------------- 
3. Zarz ąd Spółki zobowi ązany jest w ci ągu czterech miesi ęcy po 
upływie roku obrachunkowego sporz ądzi ć i zło żyć Radzie Nadzorczej 
bilans na ostatni dzie ń roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat 
za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z  działalno ści 
Spółki w tym okresie.------------------------------ ----------------- 
§ 12.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Kapitał zap asowy mo że 
wynosi ć wi ęcej ni ż jedna trzecia kapitału akcyjnego.---------------- 
2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie s trat bilansowych, 
jakie mog ą powsta ć z działalno ści Spółki oraz na uzupełnienie 
kapitału akcyjnego.-------------------------------- ----------------- 
§13. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mog ą by ć tworzone i 
wykorzystywane kapitały rezerwowe (fundusze) i inne  fundusze celowe 
na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.------- ----------------- 
§14.1. Akcje maj ą prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwał ę 
w tym przedmiocie. Walne Zgromadzenie ustala dzie ń dywidendy oraz 
termin jej wypłaty. Zarz ąd Spółki jest upowa żniony do wypłaty 
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dyw idendy na koniec 
roku obrotowego, je żeli spółka posiada środki wystarczaj ące na 
wypłat ę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.--- ---------- 
2. Zysk do podziału mo że by ć przeznaczony w szczególno ści na:------- 



- podwy ższenie kapitału akcyjnego,------------------------- --------- 
- odpisy na kapitał zapasowy,---------------------- ----------------- 
- odpisy na kapitały rezerwowe,-------------------- ----------------- 
- dywidend ę dla akcjonariuszy,-------------------------------- ------ 
- inne cele okre ślone uchwał ą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.--- 
3. Zysk do podziału przeznaczony na dywidend ę dla akcjonariuszy 
rozdziela si ę w stosunku do nominalnej warto ści akcji.-------------- 
 
V. Organy Spółki 
 
§ 15. Organami Spółki s ą:------------------------------------------- 
1. Walne Zgromadzenie------------------------------ ----------------- 
2. Rada Nadzorcza---------------------------------- ----------------- 
3. Zarz ąd.------------------------------------------------- --------- 
§ 16.1. Walne Zgromadzenia s ą zwyczajne i nadzwyczajne, odbywaj ą si ę 
w siedzibie Spółki lub w Gda ńsku i w Katowicach.-------------------- 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa si ę najpó źniej do 30 czerwca 
każdego roku. ---------------------------------------- -------------- 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz ąd z własnej 
inicjatywy b ądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiaj ących 
przynajmniej 1/10 cz ęści kapitału akcyjnego, w ci ągu 2 tygodni od 
daty zgłoszenia wniosku.--------------------------- ----------------- 
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale ży w szczególno ści :----- 
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarz ądu z działalno ści 
spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok  obrotowy oraz 
udzielenie absolutorium członkom organów spółki z w ykonania przez 
nich obowi ązków,---------------------------------------------- ------ 
b. postanowienie dotycz ące roszcze ń o naprawienie szkody wyrz ądzonej 
przy zawi ązaniu spółki lub sprawowaniu zarz ądu albo nadzoru,-------- 
c. zbycie i wydzier żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej 
cz ęści oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rz eczowego,---- 
d. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsz eństwa,---------- 
e. nabycie własnych akcji w przypadku okre ślonym w art. 362 § 1 pkt 
2. kodeksu spółek handlowych.---------------------- ----------------- 
f. uchwalanie Regulaminów Obrad Walnego Zgromadzeni a oraz Rady 
Nadzorczej,---------------------------------------- ----------------- 
g. zbycie i wydzier żawienie całego przedsi ębiorstwa oraz 
ustanowienie na nim prawa u żytkowania.------------------------------ 
5. z zachowaniem wła ściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu 
przedsi ębiorstwa Spółki mo że nast ąpi ć bez obowi ązku wykupu akcji.--- 
6. nabycie i zbycie nieruchomo ści lub udziału w nieruchomo ści nie 
wymaga uchwały walnego zgromadzenia.--------------- ----------------- 
§ 17.1. Akcjonariusze uczestnicz ą w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonuj ą prawo głosu osobi ście lub przez pełnomocników.------------- 
2. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jedne go głosu.-------- 
3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu s ą podejmowane bezwzgl ędną 
wi ększo ści ą głosów z wyj ątkiem tych, dla których kodeks spółek 
handlowych przewiduje wi ększo ść kwalifikacyjn ą.--------------------- 
§ 18.1. Rada Nadzorcza składa si ę z 5 do 7 członków powoływanych i 
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.------------- ----------------- 
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Członkowi e Rady mog ą by ć 
wybierani ponownie do składu Rady. Członków Rady Na dzorczej powołuje 
si ę na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Na dzorczej 
powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygas a równocze śnie z 
wygaśni ęciem mandatu pozostałych członków Rady.------------ --------- 



3. Członkowie Rady Nadzorczej wybieraj ą ze swego grona 
Przewodnicz ącego, Wiceprzewodnicz ącego i Sekretarza Rady 
Nadzorczej.---------------------------------------- ----------------- 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonuj ą swe prawa i obowi ązki 
osobi ście.----------------------------------------------- ----------- 
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj ą si ę co najmniej 4 razy w 
roku i zwoływane s ą przez Przewodnicz ącego lub Wiceprzewodnicz ącego 
Rady oraz na wniosek Zarz ądu. Posiedzenia odbywaj ą si ę najpó źniej w 
ci ągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcz a może 
podejmowa ć uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpo średniego porozumienia na odległo ść. Członkowie rady nadzorczej 
mogą bra ć udział w podejmowaniu uchwał rady, oddaj ąc swój głos na 
pi śmie za po średnictwem innego członka rady nadzorczej.--------- ---- 
6. Walne Zgromadzenie uchwali dla Rady Nadzorczej r egulamin 
okre ślaj ący jej organizacj ę i sposób wykonywania czynno ści.--------- 
7. Walne Zgromadzenie uchwali wynagrodzenie członkó w Rady 
Nadzorczej.---------------------------------------- ----------------- 
8. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działal ności ą Spółki a w 
szczególno ści do obowi ązków Rady nale ży:---------------------------- 
a. zatwierdzanie opracowanych przez Zarz ąd rocznych planów Spółki,-- 
b. zatwierdzanie regulaminu Zarz ądu Spółki,------------------------- 
c. wybór biegłego rewidenta przeprowadzaj ącego badanie sprawozdania 
finansowego,--------------------------------------- ----------------- 
d. rozpatrywanie sprawozda ń Zarz ądu, bilansu oraz rachunku zysków i 
strat za rok ubiegły, a tak że sprawozda ń okresowych,---------------- 
e. opiniowanie wniosków Zarz ądu co do podziału zysku i pokrycia 
strat,--------------------------------------------- ----------------- 
f. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarz ąd,-------------- 
g. wyra żanie członkom zarz ądu zgody na zajmowanie si ę interesami 
konkurencyjnymi.----------------------------------- ----------------- 
9. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej nale ży: -------------------- 
a. uchwalanie regulaminu Zarz ądu, ---------------------------------- 
b. ustalanie jednolitego tekstu Statutu w przypadku  dokonania przez 
Walne Zgromadzenie zmian w Statucie spółki -------- ----------------- 
§19.1. Zarz ąd składa si ę z 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarz ądu.---- 
2. Prezesa Zarz ądu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za ś 
pozostałych członków Zarz ądu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa 
Zarz ądu Rada Nadzorcza.--------------------------------- ------------ 
3. Kadencja Zarz ądu trwa pi ęć lat. Członków Zarz ądu powołuje si ę na 
okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarz ądu powołanego przed 
upływem danej kadencji zarz ądu, wygasa równocze śnie z wyga śni ęciem 
mandatu pozostałego członka zarz ądu.-------------------------------- 
4. Do kompetencji Zarz ądu nale ży w szczególno ści:------------------- 
a) składanie i przyjmowanie o świadcze ń woli w imieniu Spółki, w 
szczególno ści w zakresie spraw maj ątkowych Spółki i zawierania 
umów,---------------------------------------------- ----------------- 
b) ustanawianie i odwoływanie prokurentów Spółki,-- ----------------- 
c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników co do p oszczególnych 
spraw,--------------------------------------------- ----------------- 
d) ustalanie bie żących zada ń i planów Spółki,----------------------- 
e) zbycie i nabycie nieruchomo ści lub udziału w nieruchomo ści po 
zasi ęgni ęciu opinii Rady Nadzorczej.------------------------ -------- 
5. Zasady i wysoko ść wynagrodzenia Zarz ądu Spółki ustala Rada 
Nadzorcza.----------------------------------------- ----------------- 
6. We wszelkich umowach pomi ędzy Spółk ą a Członkami Zarz ądu 
reprezentuje Spółk ę Rada Nadzorcza w osobie Przewodnicz ącego Rady 



Nadzorczej lub innego wyznaczonego przez ni ą Członka Rady 
Nadzorczej.---------------------------------------- ----------------- 
§ 20.1. Do składania o świadcze ń w imieniu Spółki uprawnieni s ą: ---- 
- Prezes Zarz ądu działaj ący samodzielnie lub ----------------------- 
- dwaj członkowie Zarz ądu działaj ący ł ącznie lub ------------------- 
- członek Zarz ądu ł ącznie z prokurentem lub ------------------------ 
- dwaj prokurenci działaj ący ł ącznie lub.--------------------------- 
- prokurent samoistny działaj ący samodzielnie.---------------------- 
2. Dla wykonywania czynno ści okre ślonego rodzaju mog ą by ć 
ustanowieni pełnomocnicy działaj ący w granicach udzielonego im 
pełnomocnictwa.------------------------------------ ----------------- 
 
VI. Postanowienia ko ńcowe 
 
§ 21. Likwidacja działalno ści Spółki i rozwi ązanie Spółki nast ępuje 
w przypadkach przez prawo przewidzianym lub na pods tawie uchwał 
Walnego Zgromadzenia. Likwidatorami s ą członkowie Zarz ądu, je żeli 
Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym os obom.------------ 
§22. 1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonyw ane b ędą przez 
Zarz ąd w Monitorze S ądowym i Gospodarczym.-------------------------- 
2. Postanowienia ust. 1 nie dotycz ą obowi ązku publikacji ogłosze ń o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane s ą na stronie 
internetowej Spółki oraz w sposób okre ślony dla przekazywania 
informacji bie żących przez spółki publiczne.----------------------- - 
§ 23. W sprawach nie uregulowanych niniejsz ą umową maja zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych. --- ----------------- 
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