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Zmiany Statutu Spółki: 

I. W § 4 ust. 1 dodaje się punkty 15a), 15b) oraz 15c) w następującym brzmieniu: 
 
„15a) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
(45.1) 
15b) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.2) 
15c) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli (45.3)”. 
 
II. Zmiana § 8 ust. 6 

 
Dotychczasowe brzmienie: 

„6. Zawieszenie w czynnościach i odwołanie członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na 
mocy uchwały Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach na 
okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.”. 

 
Nowe brzmienie: 

„6. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. W przypadku odwołania, rezygnacji 
albo wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członków 
Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) 
miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.”. 
 
III. Zmiana § 11 ust. 3  

 
Dotychczasowe brzmienie: 

„3. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia 
skierowanego do Zarządu Spółki i jest skuteczna od daty dostarczenia takiego oświadczenia do 
Spółki. Zarząd wówczas jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Akcjonariuszy o tym fakcie i w 
ciągu 14 dni rozesłać zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z zapisem § 15 ust. 
4 Statutu.”. 

 
Nowe brzmienie: 

 „3. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej powinna nastąpić w drodze pisemnego 
oświadczenia skierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem Zarządu. W 
przypadku otrzymania rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, Zarząd jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować Akcjonariuszy oraz nie później niż w terminie 14 dni zwołać Walne 
Zgromadzenie.”. 
 
IV. Zmiana § 11 ust. 4 punkt h)  

 
Dotychczasowe brzmienie: 

„h) Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej jako członek Rady Nadzorczej dłużej niż przez trzy 
kadencje lub dłużej niż 12 lat;”.  

 
Nowe brzmienie: 

 „h) Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kolejne kadencje lub 
łącznie dłużej niż 12 (dwanaście) lat;”.  
 
V. Zmiana § 12 ust. 8 zdanie pierwsze 

 
Dotychczasowe brzmienie: 

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub poczty 
elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących  
w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”. 

 
Nowe brzmienie: 
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 „Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne 
porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”. 
 
VI. Zmiana § 13 ust. 2  
 

Dotychczasowe brzmienie: 
„2.  Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do 
szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdań finansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu 
co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego 
sprawozdania z tych czynności, 

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach 
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach określonych w § 8, 

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 
e) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictw ogólnych, 
f) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować co 

najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, 
prognozę bilansu i rachunku zysków i strat oraz plan wydatków inwestycyjnych, 

g) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który 
powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na 
każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne 
lata prognoz, 

h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji 
lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie w 
kwotach: jednorazowo powyżej 3 000 000,- EUR (trzy milion euro), a w roku kalendarzowym 
łącznie w kwocie powyżej 6 000 000,- EUR (sześć milionów euro), przeliczanych według 
tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przeprowadzenia transakcji, 

i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w 
aktualnym budżecie, w kwotach przewyższających jednorazowo równowartość w złotych 
kwoty 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro), a w skali roku kalendarzowego kwoty 1.000.000,- 
EUR (jednego miliona euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego NBP dla walut z 
dnia zaciągnięcia zobowiązania, 

j) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę 
zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nie 
przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości kwot powyżej 500.000,- EUR (pięćset 
tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania 
w/w czynności, 

k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i 
innych obciążeń majątku Spółki nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości 
powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów 
średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności, 

l) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, 
w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według 
tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji, 

m) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) 
dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji nie przewidzianych w 
aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro) 
przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania 
wydatków, 

n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach 
handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, 

o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 
10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w 
ramach normalnej działalności, 

p) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności 
intelektualnej wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie przewidzianych w budżecie, 

q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, 
za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach 
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prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka 
posiada większościowy udział kapitałowy. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 

r) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, 
zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach. 

r) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki.” 
 

Nowe brzmienie: 
 „2.  Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami 
prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdań finansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków 
Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu 
pisemnego sprawozdania z tych czynności, 

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach 
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach określonych w § 
8, 

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu lub innych świadczeń dla członków Zarządu 

wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę z dowolnego tytułu, 
e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); budżet powinien 

obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany 
rok obrotowy, prognozę bilansu i rachunku zysków i strat oraz plan wydatków 
inwestycyjnych, 

f) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business 
plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan 
przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów 
inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz, 

g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej 
umowy lub transakcji albo serii powiązanych ze sobą umów lub transakcji nie 
przewidzianych w aktualnym budżecie stanowiących znaczącą umowę w rozumieniu 
obowiązujących przepisów o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów 
wartościowych, 

h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w 
aktualnym budżecie, w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki 
z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach 
informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania 
finansowego Spółki, 

i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę 
zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nie 
przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości co najmniej 10% kapitałów 
własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego 
sprawozdania finansowego Spółki, 

j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na 
zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki nie przewidzianych w aktualnym 
budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na 
złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności, 

k) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych nie przewidzianych w aktualnym 
budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na 
złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji, 

l) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych 
spółkach handlowych, powodujące powstanie stosunku dominacji oraz na 
przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, 

m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość 
przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki z ostatnio 
opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych 
emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki, 
z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
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Spółki, 
n)  wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innych 

praw własności intelektualnej wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie 
przewidzianych w aktualnym budżecie, 

o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem 
powiązanym, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach 
rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem 
zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Przez podmiot 
powiązany, o którym mowa powyżej, należy rozumieć podmiot powiązany w 
rozumieniu przepisów o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów 
wartościowych, 

p) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomości, 

q) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, 
r) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie 

przekracza pięciu osób, chyba że zostanie powołany Komitet Audytu, 
s) w przypadku powołania Komitetu Audytu, zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu 

oraz każdej jego zmiany.”. 
 
VII. Do § 15 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:  
 
„8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez 
niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób, osoba wskazana przez Zarząd Spółki, 
po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeni, Zgromadzenie 
niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”. 
 
VIII. Zmiana § 20 ust. 1 punkt g)  

 
Dotychczasowe brzmienie: 

„g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;”. 
 
Nowe brzmienie: 

 „g) zbycie i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych;”. 
 
IX. Zmiana § 24 
 

Dotychczasowe brzmienie: 
„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.”. 
 

Nowe brzmienie: 
 „Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w sposób zgodny z przepisami prawa, 
a w szczególności, w zależności od charakteru ogłoszenia będą zamieszczane na stronie 
internetowej Spółki lub w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz gdy Spółka jest do tego 
zobowiązana w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie 
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”.  
 
X. Zmiana § 25 ust. 2 

 
Dotychczasowe brzmienie: 

„2. Likwidację prowadzi się pod nazwą Spółki z dodatkiem „w likwidacji.”. 
 
Nowe brzmienie: 

 „2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.”. 
 

 


