
UCHWAŁA NR 144lż0l8

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego
,,UNIPACO" S.A.

podjęta na posiedzeniu w dniu t2.I2.2018r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu stafufu spółki

Rada Nadzorcza na podstawie § 17 pkt 6 statutu w nviązkllzuchwńąnr
t2l20l8 omz n2arc Wahego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
27 .06.2018r. postanawia:

Ustalić jednoliĘ tekst Statutu Społki Przedsiębiorstwo ProdŃcyjno-Handlowo-
Usługowe ,,IINIPACO" S.A. z siedzibąw Pozrraniu, o brzmięniu
uwzględniającym zmiarty statutu wynikające z uchwĄ nr I2l2018
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzęniaAkcjonariuszyPrzedsiębiorstwa
ProdŃcyjno-Handlowo-Usfugowego ,,UNIPACO" S.A. w Pozraniu z dnia

27.06.żOt8r.

TEKST JEDNOLITY

,,STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ"

§1
§tawający

- Kujawski e Zak<łady Koncentratów Spoąrwczych we Włocławku
- Pństwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Ostródzie
- Opolski e ZakJady Koncentratdw Spożywczych w Opolu ---
- Skawińst<te Zaldady Koncentratów SpoĄrw czy ch, w Skawinie
- Śląskie Zakłady Koncentratów Spożywczychw Wodzisławiu
- Opolski e Zal<łady Drobiarskie w Opolu -
- Bank Gospodarki Zywnościowej w Warszawię ------------
_ Centralne Laboratorium Przemysfu Koncenkatów Spożywczych w Pozrraniu --

- przedsiębiorstwo Huńr spoąrwczego w warszawie
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie
- Rolniczo-Handlo w a lzba Gospodar§za,,S amopomoc Chłop ska" w ---- - --

Warszawie ---------
- Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze w Kostrzyniu n. Odrą
- Przedsiębiorstwo Suszarnia MięĘrrzecz w Międzyrzęczu -----

są akcjonariuszami ZńoĘcielami Społki Akcyjnej pod nazwą:



L

/
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDL OWO-USŁUGOWE
,,UNIPACO' Spółka Akcyjna

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań

§3
Przedmiotęm dzińania Spółki jest:

1. 17 .l2.Z Produkcja papieru i tektury,
2. 17 .2t.ZprodukcJa pupi"* falistego i tektury falistej oraz opakowań z paPieru

i tektury
3. tl.l3.ZPrzetwórstwo herbaĘ i kawy,
4. 18. !ż.ZPozostałe drukowanie,
5 . 46 .9 a .Z P ozo stała sprze dń hurtowa niewyspecj alizowana,

6. 47 .I!.Z Sprzedaz dótah cmlaprowadzona w niewyspecjalizowanych sklePach

zptzęwagą Ąnvności, napojów i wyrobów Ętoniowych,
7 . 52.I0.B Magarynowanie i przechowywanie pozostĄch towarów,

8. 68.10.2 Kupno i sprzedaz nieruchomości na własny rachunek,
g . 68 .20 .Z Wynaj em i zaruądzańę nieruchomo ściami własnymi lub

dzięrżawionymi,
10. 68.32. Z Zaruądzanie nieruchomościami wykonywane na zleceńe,
1 1 . 69 .20.Z Działa|ność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

12 . 7 3 .20 .Z Badanie rynku i opinii publiczrej,
I 3 . 7 0 .żż.Z P ozostałę doradztlxlo w zakresie prowa dzenia działalno ści

go spodarc zej i zarządzania,
1 4. 8 2. 3 0 .Z Dzińalność m{lązana z, ot ganlzacją taryów, wystaw i kongresów.

, §4
czas trwania Społki jest nieograniczony
Ogłoszenia SpÓ*i wymagan ę ptzęz Statut i Kodeks Spółek Handlowych

dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3. Rokiem obrachuŃowym Spółki jest rok kalendarzowy ------

§5
Kapitał zal<ładawy Spółki wynosi 1560.000 zł słownie jeden milion pięĆset

sześćdzięsiąt tysięcy tysięcy zŁi dzieli się na:

-5200 lpięćtysięcy dwieście/ akcji serii A imiennych o wartoŚci nominalnej t ń
ljeden ńoĘl każda w tym:

-3105 akcji uprzywilejowanych co do głosu po I złkńda. Jedna akcja

odpowiada

,ij t
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-5 głosom,
_1200 akcji uprzywilejowanych co do głosu po I ńkńda. Jedna akcja

odpowiada
-2 głosom,

-20800 /dwadzieścia tysięcy osiemsetl akcji serii B imiennych o wartoŚci
nominalnej l ń/jeden złoĘlkńda
_104000 lśo cńery Ęsiące/ akcji sęrii C imiennych o wartoŚci nominalnej t ń
/jeden ńotylkażda
_1:OOOO lstottzydzieści tysięcyl akcji serii D imiennych o wańoŚci nominalnej

L ń ljeden złoĘl kńda,
_260000 /dwieście sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii E imiennych o wartoŚci
nominalnej t zł /jeden złoĘlkńda,
_520000 /pięćset dwadzieścia Ęsięcyl akcji serii F imiennych o wartoŚci
nominalnej 1 ń/jeden zŁotylkńda,
_520000 /pięćset dwadzieścia tysięcyi akcji serii G imiennych o wartoŚci
nominalnej I ń/jeden zŁoĘlkńda,

Wszystkie akcje imienne or,naczone serią A w ilości 5200 lpięć tysięcy
dwieście/ oŁącznej wartości 5.200 ń lpięć tysięcy dwieście ńoĘcU pokryte
zostĄ przęzudziałowców przekształconej Spółki ichudzińami w tej Spółce,
natomiast 20800 /dwadzieścia tysięcy osiemsetl akcji oznaczanych serią B o
łącmej wartości 20.800 /dwadzieścia Ęsięcy osiemset ńoĘcW, 104000 /sto

cztery tysiące/ akcji aznaczonyęh seńą C ołączrtej wartości 104.000 ń lsto
cztery tysiące ńotycV, 130000 lsto trzydzieści Ęsięcyl akcji ozfiaczanych serią
D o łącmtej wartości 130.000 ń lsto trzydzieści tysięcy złotycU,260000
/dwieście sześćdziesiąt tysięcy/ akcji oznacz;onych serią E ołącznej wartości
260.000 zł /dwieście sześćdziesiąt tysięcy złoĘcU,520000 ipięćset dwadzieŚcia

Ęsięcy/ akcji omtaczonych serią F o łączrej wartości 520.000 ń lpięćset
dwadzieścia Ęsięcy złoĘcV i 52P000 /pięćset dwadzieścia tysięcy/ akcji serii G
imiennych o wartości nominalnej 1 ń ljeden złoĘl każda, zostĄ pokryte w
całości gotówką.

§6
1. Podwyzszenie kapitału zakJadowego moze być dokonane uchwałą

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji lub
podwyzszenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o
podwyzszeniu kapitafu zaffiadowęgo ze środków spółki.

§7
Prawo i sposób objęcia nowych akcji orazzasady pierwszeństwa ich nńycia
określa Kodęks Spółek Handlowych.

r

,i4



§8
Akcje serii A,B,C,D,E,F i G są imienne. Akcje następnych emisji mogą

być na okazicięla.
Akcje objęte przezZŃożycteli Serii A są akcjami imiennymi
uprąrwilejowanymi co do głosu. Jedna akcja odpowiada 5 głosom.

§9
1. Akcje imienne uprąnwilejowane oruz akcje imienne są zbywalne_ Zbycie

akcji vzależniane jest od zgody Zarządu, któremu przysfuguje pra,\l/o

wskazania nabywcy
lężęltZarządnie wypowie się w ciągu 30 dni od chwili złożeńa oferty

sprzedazy akcji, Akcjonariuszmożę zbyć akcje wg swego vrutania

W przypadku nte wyrażenia zgody na sprzedń akcji imiennych
upolnvit.3owanych oraz imiennychprzezZarząd Spółki, Zauąd Społki w
terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaruprzeniesienia akcji
wskaze nńywcę akcji, który nabędzie akcje po cenie wyznaczonej przez

Zarząd Spółki, przy czym zapłata c eny akcj i przęz nabywcę winna
nasĘpić w terminie 7 dni od chwili nabycia
Podstawą ustalenia ceny akcji ptzezZarząd jest suma dywidend
wypłaconaptzez Spółkę w okresie ostafirich 3latprrypadającana jedną

akcję powiększona o cenę nominalną akcji
W przypadku nie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji imiennych
uprzywilejowanych ptzlz Zarząd Spółki i zarazemnie wskazania
nabywcy akcji, akcje tegoż akcjonariusza podlegająumorzeniu i
uczesfiricząw podziale zy§ku do końca roku kalęndarzowego w ktorym
nastąpił brak zgody na sprzedń akcji

2. Akcje sądziedziczne. Spadkobiercy uzyskują prawo do udziafu w zysku
pod warunkiem przedł ożęnia dokumentu sfwierdzającęo prawo do

spadku -----
3. Prawo do dziedziczęniawigasa w prą/padku nie ptzedłożentaprzęz

spadkobierców dokumentu stwierdzającego prawo do spadku w terminie 1

roku od dnia zgonu akcjonariusza w takim prąrpadku akcje zmarŁego

akcjonariusza ulegają umorzeniu i uczęsfiricząw zysku w roku
kalendarzowym, w którym nastąpił zgon akcjonariusza. Kwota należna z
tego §rtufu spadkobiercom zostanie im wypłaconapCI ptzedstawieniu
dokumentu stwierdzającego prawo do spadku.

§9a
1. Akcje Spółki mogą byó umaruanę za zgodą akcjonarilJsza, którego umorzenie
doĘczy,w drodze ich nabyciaprzez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez
zgody Ńcjonariusza (umorzenie prąrrrnrsowe). Umorzenie akcji odbywa się na

podstawie uchwĄ Walnego Zgromadzęnia Akcj onariuszy.

1.

2.
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3. Uchwała V/alnego Zgromadzenia o umorzęniu akcji określa sposób i warunki
umorzenia) aw szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość
wynagro dz enia przysfuguj ącego akcj onariuszom z $llłu umorzonych akcj i bądź
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz §posób obnizenia
kapitału zakładowego.
 .Umotzenie prąrmusowę akcji możliwe jest w stosunku do akcjonariuszy,
l<tórzy posiadają kńdy z osobna nie więcej niż 100 akcji w dniu podjęcia
uchwaĘ o umorzeniu. Umorzenie przymusowe akcji jest mozliwę wówczas,
gdy uczestnictwo w Spółce akcjonariuszy na doĘchczasowym poziomie nie
odzwierciedla ich wkładu w rozwój Spółki, atak<ze gdy akcjonariusz podjął
dzińania ocąrwiśc ie sprzecntę z intercsami spółki.
5. Umorzenie przymusowe akcji nastąli wyŁącmie za wynagrodzenięm
o dp owi ad ającym wartoś ci rynkowej akcj i, ustal onej na dzięń po dj ęci a uchwaty
o umorzeniu przymusowym nie mniejszej jednak niz wartość prrypadających na
akcję akrywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostafiri rok
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przęznaczoną do podziafu między
akcjonariuszy.
6. Umorzenie przymusowe akcji jest mozliwe w terminie 12 miesięcy od dnia
p odj ęci a uchwĄ 0 umorze nhl przez Walne Zgr omadzeni e Akcj onarius zy.

§10
1. W razie zbycia akcji uprąrwilejowanej innym osobom fizyczrym lub

prawnym - akcja taprzekszlałca się w akcję imienną, chyba, że Rada
Nadzorcza podejmie uchwałę o pozostawieniu prawa
uprzywilej owania tym akcj o m, ptzł czym zgo da taka może być
wydana na czas określony.

2. Nie dotyczy to przypadku, gdy akcjonariusz - osoba prawna
ptzeksztńca się w spółkę prawa handlowego w drcidze likwidacji,
zgodnie z przepisami Ęstawy o prywatyzacji przedsiębiorstw
pństwowych i uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na pozostanie w
spółce.

§ 11

Akcjonariusz - osoba prawna w wypadku przeksńńcęnia się w Spółkę prawa
handlowe ga z udziałem kapitału zagrańczrtęgo na pozostanie w Spółce musi
uzyskać Zgodę Rady Nadzorczej Spółki ,,UMSCO". Również Akcjonariusz,
którego doĘchczasowe przedsiębiorstwo uległo likwidacji w trybie przepisów o
prywatyzacji ptzedsiębiorstw państwowych przeksńałciło się w społkę prawa
handlowego, na pozostanie w Spółce musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej
Spółki ,,UNISCO".
Zgoda ta moze być udzielona na czas określony. W przypadku nie uzyskania
zgody na pozo,stanie w Spółce, Akcjonariusz winienzbyć akcje osobie lub



1.

2.

osobom wskazanym ptzęzZarząd Spółki wg zasad określonych w § 9 p. 1

niniejszego Statutu.

§12
Spółka wspóĘracowaó będzie w miarę potrzeh i możliwości z
Akcjonariuszami w przedmiocie dzińalności określonej w § 3 statutu na

podstawie odrębnie zawieranych umów.
Akcjonariusze wspóĘracować będą ze Spółką w miarę potrzeb i
możliwości w celu rozwoju Spółki i zwiększenia jej zysku pwtzęz
zapewnienie Spółce możliwości do korzystaniazę swojego potencjału

technicznego i or ganizacyjne go oraz Wpro dukowanej masy towarowej
na warunkach ustalonych w odrębnych umowach

3. W przypadku gdy akcje imięnne są objęte wspólnością majątkową
małżeńską akcjonariuszem może być Ęlko jeden zmńżanków.

§13
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przęznaczonym do podziafu
pomiędzy akcj onariuszy uchwałą Walne go Zgromadzenia Akcj onariuszy,
wynikającp zrocznego bilansu po pomniejszeniu o podatki i inne
obligatoryjne świadc zęńa i opłaty przevmdziane przepisami prawa.

§14
Zyskpodlega podziałowi na rzęcz funduszów:
l/funduszu dla akcjonariuszy nie mniej ńż25 oń rysku do podziafu,
propoĘ onalnie do posiadanych ptz'ęz nich akcj i,
Zlzapasowego nie mniej niż ż5 Yo zysku do podziału,
3/funduszu zŃogi,
4/funduszu rezerwowego umorzeń w miarę potrzeb
Walne Zgromadzęniejest władn9 do podjęcia uchwĄ o utworzeniu innych
funduszów celowych poza vłyżęj wymienionymi.
Walne Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwał o podziale zysku wg
postanowień odmiennych od zasad ustalonych w niniejszym przepisie.

§15
Władzami Spółki są: -------
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd

§16
l.Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Miejscem

nvołaniaWalnego ZgromadzefiIajest Pomń lub Kostrzyn nad Odrą.
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al Zwyczajne Walne Zgromadzęnie zwoĘwane jest corocznię ptzezZarząd
Spółki i powinno odbyć się nie późruej niz do 30 czerwca
b/ Nadzwycz-ajne Zgromadzenie moze być mlołarre:
- ptzez Zarząd Spółki w celu roryatrzenia spraw wymagających bezzwłoc:mego
zńatwięńa,
- na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej L}%kapitału
zakładowego.
2l uchulaĘ zapadają względną większością głosów obecnego na Zgromadzeniu
kapitafu z wyjątkiem spraw dla których Kodeks Spółek Handlowych wymaga
kwalifikowanej większości głosów. Jedna akcja równa się jednemu głosowi, zaś
akcja imienna uprzywilejowana równa się 5 głos om) z tym że akcja
uprzywilejowana co do głosu objęta po 01.01.2001r, równa się 2 głosom.
3/ Akcjonariusze mogą uczestlriczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonyw ać praw o głosu osobiście lab przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem niewazności.
4l Do kompetencji Walne go ZgromadzęniaAkcjonariuszy na|eĘ:
, rozpatzenie i za§rlierdzenie sprawozdaniaZarządu Spółki z dzińalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego zaubiegĘ rok obrotowy,
- podejmowanie uchwał w sprawie podziału i dysponowania zyskiem oraz
pokrycia strat,

- udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonani a przez nich
obowiązków,
- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie jej liczebności oraz w)magrodzenia,
- podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji i podziafu majątku w ruzię
likwidacj i Spółki oruz zby cia i obcią żenia nieruchomo ści Spółki,
- podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego
Zgromadzenia,
- nie wymaga uchwĄ Walnego Zgromadzenianabycie i zbycie nieruchomości,
uzytkowan ia wieczystego lub udziafu w nięruchomości.

§17
1/ Członkowie RadyNadzorczej są wybierani przęzWalne Zgromadzenie na
okres 5lat.

ł )/ Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
3ĄJchwĄ Rady Nadzorcz ej zapadają nvyĘawiększością głosów przy
obecności co najmniej % członków Rady
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4l Cńollkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdeJ chwili odwołani przez
Walne Zgromadzenie
5/ Rada Nadzorcza obraduje na posiedzęniach i zbiera się nie tzadziej niż3 razy
w roku
6/ Do kompetencji Rady Nadzorczej należą cąmności określone w Kodeksie
Społek Handlowych a ponadto:
_ podejmowanię uchwał w sprawie przystąpienia Spółki do innych Spółek i
or ganlzacji go spo darc zy ch,
- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia t ńyciaptzez Spółkę
nieruchomości, rĄrtkowania wieczystego lub udziafu w nieruchomości,
- zawieranię umowy o pracę z członkami Zarządu,
- wyrażenie zgody na pozostanie w Spółce w prąlpadku ptzeksńałcenia
akcjonariusza osoby prawnej w Społkę Prawa Handlowęgo z udziałem kapitafu
zagranicrulego lub akcjonariusza, którego doĘchczasowe przedsiębiorstwo
uległo likwidacji w Ębie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw
pństwowych i przeksńńcńo się w spółkę prawa handlowego,
- na wniosek zarządu powoĘwanie i odwoŁywanie dyrektora Społki oraz jego

zastępców i określenie ich kompetencji,
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
- dokonywanie wyboru podmiofu uprawnionego do badania sprav/ozdania
finansowego Spółki, zgodnie z art.66 ust 4 ustawy z 29 .09.I994r. o
rachunkowości,
- udzięlanie zgody Zarządowi na dokonywanie czynności obejmujących
rczporządzenie prawem lub zobowiąrujące do świadczenia o wartości
ptze|łaczającej kwotę 200.000 zł (dwustu Ęsięcy ń),nieprzewidńane w
zatw ier dzonych ro cznych i wi elol etnich planach go spo d ar czy ch i
inwestycyjnych, o których mowa ponźej,
- zatlllięr dzanie uchwalonych przęz Zatząd rocanych i wieloletnich planów
gosp odarc zy ch i inwestycyj nych,Spółki,
- ustalanie jednolitego tekstu znienionego Statutu Spółki, stosownie do art. 430

§ 5 k.s.h.
7 l RadaNadzorcz a ma prawo do wynagrodzenia, którego wysokość określa
Walne Zgromadzenie
ProtokoĘ Rady Nadzorczej podpizują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej
obecni na posiedzeniu.
8l Rada Nadzorcza może podejmować uchwĄ w trybie pisemnym za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie
może doĘczyć spaw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Nadzorczej.
9/ Rada Nadzorcza może podejmować uchwĄ prry wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwĄ, w tym

Ębie, wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwĄ wszystkim
członkom Rady.
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10,i Po'llele \\- tY-m trybie określonym w pkt 8 i 9 uchw ały zostają przedstawione
na nalbiizSZYm Posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowuniu.

§18'' Zarzad SPÓłki jest jedno lub wieloosobowy, powoŁyw any naokres 3latprzez
R, a d e \ adzorcz ą, któta ustala liczb ę członków Żurrądr. Czionkow ie Zaruądu
rnoga jednocześnie pełnić funkcje administracyjne w społce

Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata

2/ cńonkowie zatądumogą być zważnychpowodów odwołani w każdej
chwili ptzezRadę Nadzorczą ---------

zarządpoza wynagrodzeniem wynikają cym zumowy o pracę ma prawo do
premii zzyslubrutto, której wysokość ustala Rada Nadzorcza ---*----

3/ zarząd kieruje cńaksńahęm dzińalności spółki i reprezenfuj e jąna
zewnątrz.
Zatządmoze kierowaĆ Spółką poptzezdyrekcje j eżelizostanie ona powołarn.
4/ Do komPeten cje Zarządu należą.."yŚtki" ,piu*y nięzastrzezone do
kompetencji Walnego Zgrom adzęnia i Rady Nadzorczej ------- --

5/ Do składania oŚwiadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i
niemajątkowYch SPółki oraz podejmowania Źobowiązan i podpisywania umów
w imieniu SPółki lP9wazniony jest Prezes Zarządusamodżietnie-tub dwaj
członkow ie zarzą&ł, łącznie albo człon ek zarząiu łącrrie z prokurentem.

6/ pracami zanądukieruje pręzęs zarządu. Do dokonania cąmności
okre ślone go r o dzaju zarząd, moz e u stan ówi ć p ehomo cników dzi ńaj ący chsamodzielnie w granicach udzielonego im p"łno*o.nictwa.

§19
w przypadku likwidacji spółki podzińmajątku spółki będzie przebiegał w
sposób następujący --------

L/ padziń majątku spółki stanowiący równowartość majątku wg bilansu na
: 

1,X, 199 0r. doĘchczasowej spółki z o grańczonąodpońiedziańością dzielonyjest PomiędzY Akcjonariuszy ZńoĘciłi propoĘorruloi. do posiadanych przez
nich akcji.

2/ PozostaĘ maj{ek Spółki zostaje podzielony pomiędzy akcjonariuszy
proporcjonalnie do posiadanych akcji -----------*



§20
_ - -.:ialą umorzeniu w przypadkach określonych w §§ 9 i 11 Statutu

- . : -:_ ]l1€ rł,spółpracy zę Spółką, pomimo trzykrotnego węzlvania go do
.. ,,, spóĘracy przęzZarząd Spółki.

- ::,,ł ałę o umorzęniu akcji podejmuj e Zgromadzęnię Akcjonariuszy.
-, -.-xc.le zostają umorzone wg zasad określonych w §§ 9 i 11 Statutu Społki

§21
Spory wynikające z treści niniejszego Statutu rozstrzygać będzie Sąd
Gospodarczy w Poznaniu

§ż2
W kwestiach nieuregulowanych niniejsą/m Statutem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych --------------1\---
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