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TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI 

„PGS SOFTWARE” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

w brzmieniu uwzględniającym zmiany wynikające z uchwał nr 4, 5 i 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

§ 1 

1. Firma spółki brzmi: „PGS Software” Spółka Akcyjna, dalej zwana „Spółką”. 

2. Spółka może używać skrótu „PGS Software” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

 
§2 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „PGS PAWEŁ 

GURGUL” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263230, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział 

Gospodarczy, w spółkę akcyjną. 

2. Założycielami Spółki są wspólnicy „PGS PAWEŁ GURGUL” Sp. j.: Paweł Gurgul 

i Wojciech Gurgul. 

 

§ 3 

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. 
 
 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 
 

§ 5 

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki 

organizacyjne, tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także 

uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno – 

prawnych, tak w kraju jak i za granicą. 
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II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 
 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, 

jest: 

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18.20.Z 

2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 26.20.Z 

3) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego - 26.30.Z 

4) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z 

5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych 

i oprogramowania, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.41.Z 

6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach - 47.42.Z 

7) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach - 47.43.Z 

8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet - 47.91.Z 

9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami - 47.99.Z 

10) Transport drogowy towarów - 49.41.Z 

11) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami- 49.42.Z 

12) Wydawanie książek - 58.11.Z 

13) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - 58.12.Z 

14) Wydawanie gazet - 58.13.Z 

15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z 

16) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z 

17) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych - 58.21.Z 

18) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z 

19) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych - 59.11.Z 

20) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 

i programami telewizyjnymi - 59.12.Z 
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21) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych – 59.13.Z 

22) Działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z 

23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z 

24) Nadawanie programów radiofonicznych - 60.10.Z 

25) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - 

60.20.Z 

26) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - 61.10.Z 

27) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, w wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej - 61.20.Z 

28) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - 61.30.Z 

29) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - 61.90.Z 

30) Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z 

31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z 

32) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 

62.03.Z 

33) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych - 62.09.Z 

34) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalność - 63.11.Z 

35) Działalność portali internetowych - 63.12.Z 

36) Działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z 

37) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - 63.99.Z 

38) Leasing finansowy - 64.91.Z 

39) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z 

40) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 

68.20.Z 

41) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z 

42) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z 

43) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z 

44) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania – 70.22.Z 
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45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - 72.11.Z 

46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z 

47) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych - 72.20.Z 

48) Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z 

49) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z 

50) Działalność fotograficzna - 74.20.Z 

51) Działalność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z 

52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - 74.90.Z 

53) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 

77.33.Z 

54) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - 82.11.Z 

55) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z 

56) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z 

57) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

- 85.51.Z 

58) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z 

59) Nauka języków obcych - 85.59.A 

60) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 

85.59.B 

61) Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z 

62) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 95.11.Z 

63) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - 95.12.Z. 

2. Działalność określona w ust. 1 powyżej, może być prowadzona na rachunek 

własny lub za pośrednictwem, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi 

i zagranicznymi. 

3. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych 

powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę 

działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 
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§7 

W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie istotnej zmiany 

przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów w obecności 

podmiotów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest 

wymagany wykup akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W 

przypadku, gdy właściwe przepisy prawa przewidują łagodniejsze kryteria powzięcia 

uchwały w ww. zakresie, wówczas stosuje się te przepisy. 

 
 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 
 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 527.300,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia 

siedem tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 26.365.000 (słownie: dwadzieścia sześć 

milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, w tym: 

1) 12.500.0000 akcji imiennych serii A o numerach od A 00.000.001 do A 12.500.000, o 

wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 

2) 10.430.393 akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00.000.001 do B 10.430.393, o 

wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 

3) 250.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 250.000, o wartości 

nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 

4) 1.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach D od 0.000.001 do D 1.500.000, o 

wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 

5) 631.405 akcji na okaziciela serii E o numerach E od 000.001 do E 631.405, o wartości 

nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 

6) 260.000 akcji na okaziciela serii F o numerach F od 000.001 do F 260.000, o wartości 

nominalnej 0.02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 

7) 259.000 akcji na okaziciela serii G o numerach G od 000.001 do G 259.000, o wartości 

nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 

8) 241.500 akcji na okaziciela serii H o numerach H od 000.001 do H 241.500, o wartości 

nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja. 
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9) 200.202 akcji na okaziciela serii I o numerach I od 000.001 do I 200.202, o wartości 

nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja. 

10) 90.000 akcji na okaziciela serii J o numerach J od 000.001 do J 90.000, o wartości 

nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja, 

11) 2.500 akcji na okaziciela serii K o numerach K od 0.001 do K 2.500, o wartości 

nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja. 

1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 750.000 

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 

0,02 zł (dwa grosze) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do 

objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na 

podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2008 roku. 

1b. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 260.000 

(dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,02 zł 

(dwa grosze) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia 

akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na 

podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2008 roku. 

1c. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 265.000 

(słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości 

nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest 

przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, 

wyemitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 

2011 roku. 

1d. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 260.000 

(dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,02 zł 

(dwa grosze) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia 

akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, wyemitowanych na 

podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 roku. 

1e. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 265.000 

(słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii I, o wartości 
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nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest 

przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, 

wyemitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2014 

roku. 

1f. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 130.000 

(słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,02 zł 

(słownie: dwa grosze) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw 

do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F, wyemitowanych 

na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2014 roku. 

2. Akcje serii A i B wymienione w ust. 1 powyżej, są akcjami objętymi przez wspólników 

w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu. 

3. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem w rejestrze 

przedsiębiorców. Akcje serii C, D i K zostały pokryte wkładem pieniężnym przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji 

serii C, D i K. 

4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do 

dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 
 

§9 

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza. 

Zamiany dokonuje Zarząd Spółki w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. 

4. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka. 

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z 

prawem pierwszeństwa. 

 
 

 

§10 

Akcje są zbywalne. 
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§11 

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji 

umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem 

art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. 

3. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia akcji, 

a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji podlegających 

umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 

umorzonych, termin umorzenia, sposób wypłaty wynagrodzenia, bądź 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału 

zakładowego. 

4. Akcje mogą być umarzane z zysku netto lub poprzez obniżenie kapitału. 

5. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe, na 

warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. 

 
IV. WŁADZE SPÓŁKI 

 
 

§12 

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. 

 
 

§13 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, 

chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub 

niniejszego Statutu. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Statucie i Kodeksie 

spółek handlowych, wymagają następujące sprawy: 

1) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

2) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 

3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

4. Na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz użytkowania 

wieczystego nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia. Na nabycie i zbycie 

nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego o wartości 



9  

nieprzekraczającej równowartości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) EUR, wg średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji, wystarczające jest podjęcie 

uchwały przez Zarząd, a o wartości przekraczającej równowartość 300.000 (słownie: 

trzysta tysięcy) EUR, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji, 

wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. 

5. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 §3 Kodeksu spółek 

handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku 

wystarczające jest podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą. 

6. Z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu, każda akcja daje prawo do 

jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

 
§14 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego 

Zgromadzenia, jak również uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu. 

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada 

Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej, także gdy uzna to za konieczne, Sekretarza Rady Nadzorczej 

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną czteroletnią kadencję. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego 

nieobecności, Zastępca Przewodniczącego lub inny wyznaczony przez 

Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej. 

6. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zostać wysłane co najmniej na 7 dni przed 

dniem posiedzenia Rady, chyba że na posiedzeniu obecni będą wszyscy członkowie 

Rady. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również 

zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał. 

8. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli zostali zaproszeni wszyscy 

jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowa jej członków. Uchwały 

zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Za głos oddany uważany jest głos za lub 

przeciw uchwale. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
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9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez konieczności jednoczesnego 

zgromadzenia się członków Rady w jednym miejscu, tzn. przy użyciu środków 

telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, zapewniających jednoczesną komunikację 

wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego 

telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. Szczegółowe zasady 

odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu 

na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. 

11. Rada Nadzorcza, poza wypadkami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych 

może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

12. Do składania oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej upoważniony jest jej 

Przewodniczący. Wszystkie umowy między Członkami Zarządu i Spółką zawierane są w 

imieniu Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Warunki umów określa Rada 

Nadzorcza. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, umowy zawiera Zastępca 

Przewodniczącego. 

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich 

obowiązków, które ustala Walne Zgromadzenie. 

14. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd strategii Spółki, 

b) zatwierdzanie budżetu, planów Spółki, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, 

rocznych i wieloletnich, 

c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych, 

d) obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku 

Spółki, 

e) zaciąganie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki, 

f) udzielanie poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość 30.000 EUR, wg 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji, 

g) przejmowanie zobowiązań osób trzecich, 
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h) przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem i 

zabezpieczeniami związanymi z działalnością gospodarczą w wysokości nie 

przekraczającej łącznie równowartości kwoty 300.000 EUR, wg średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji, 

i) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów dzierżawy i innych umów tego rodzaju, jeżeli 

zawierane są na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy roczny czynsz dzierżawny płacony przez 

Spółkę jest wyższy od równowartości 300.000 EUR, wg średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego z dnia transakcji, 

j) udzielanie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę 

przekraczającą równowartość 30.000 EUR, wg średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego z dnia transakcji, 

k) wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części, 

l) nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki, 

ł) tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, 

m) sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki, 

n) określanie zasad wynagradzania Zarządu, 

o) uchwalanie Regulamin Zarządu. 

 
 

§15 

1. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia interesów Spółki zgodnie z ustawami, 

Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Rady Nadzorczej 

podjętymi w zakresie jej kompetencji. 

2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu określa 

Rada Nadzorcza. 

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, powołuje i 

odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany 

został w postępowaniu zmiany formy prawnej spółki jawnej w spółkę akcyjną. Powołanie 

Wiceprezesa Zarządu nie jest obligatoryjne. 

4. Zarząd powoływany jest na wspólną czteroletnią kadencję. 

5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia 

Zarządu oraz określa porządek obrad posiedzeń Zarządu. 
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6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku 

równości głosów decyduje głos Prezesa. Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw 

uchwale. 

7. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki 

upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. 

8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki 

upoważniony jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu oraz 

Wiceprezes Zarządu. Jednakże Członek Zarządu niebędący Prezesem ani 

Wiceprezesem Zarządu jest uprawniony samodzielnie do składania oświadczeń w imieniu 

Spółki do kwoty jednorazowego zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EUR, wg średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. Gdy kwota zobowiązania przekracza 

równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EUR do składania oświadczeń w 

imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu niebędących 

Prezesem ani Wiceprezesem Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z 

Prokurentem. 

9. Organizację wewnętrzną Spółki określa Zarząd. 

 
 

 
V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

 
 

§16 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy 

kończy się 31 grudnia 2008 roku. 

2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe, 

4) fundusze celowe. 

3. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe mogą być 

użyte w szczególności na: 

1) podwyższenie kapitału zakładowego, 

2) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 
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4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia zysk netto Spółki, po dokonaniu może 

być przeznaczony na: 

1) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 

2) tworzenie lub zasilanie kapitałów i funduszy Spółki, a w tym na podwyższenie 

kapitału zakładowego, 

3) inwestycje, 

4) wynagrodzenie dla Zarządu lub Rady Nadzorczej, 

5) inne cele. 

5. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały 

rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. 

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada 

środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga uchwały Rady 

Nadzorczej. 

 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

§17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. 

 

W imieniu "PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 13 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

_____________________ 

Wojciech Gurgul 

Prezes Zarządu 
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