„„STATUT

MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Marie Zélie Spółka Akcyjna. ----------------------------------2. Spółka może używać formy skróconej firmy Marie Zélie S.A. --------------------------------------------3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. ---------------------------------------------§2
Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. --------------------------------------------------------------------------------§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------------------------------§4
1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.----------2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w
innych spółkach oraz podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. -----------------------------------§5
Założycielami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------------a) Krzysztof Łukasz Ziętarski, ----------------------------------------------------------------------------------------b) Błażej Kochański, ----------------------------------------------------------------------------------------------------c) Pracownia Synergii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ---------------------------------------------------d) Towarzystwa Biznesowe S.A. z siedzibą w Warszawie. ---------------------------------------------------§6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------------------a)
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z); ------------------------------------------b)
Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z); ------------------------------------------------------------------------c)
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);----------------------------d)
Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z); -----------------------------------------------e)
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z); --------------------------------------------f)
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z); -------------------------------------------------g)
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); -------------------------------------------h)
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z); ---------------------------------i)
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z); -----------------j)
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.19.Z); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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k)

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.51.Z); -------------------------------------------------------------------------------------------------l)
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
---------------------------------------------------------------------------------------------------------m)
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.72.Z); ------------------------------------------------------------------------------------n)
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z); ---------------------------------------------------------o)
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.77.Z); ------------------------------------------------------------------------------------p)
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiskach (PKD 47.82.Z); -------------------------------------------------------------------------------q)
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z); --------------------------------------------------------------------------------------------------------r)
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z); -------------------------------------------------------------------------------s)
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----------------------------------------------------t)
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);-----------------------u)
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z). ---------------------------------------------------------------2. W przypadku, gdy dla rozpoczęcia działalności, o której mowa powyżej niezbędne jest
uzyskanie przez Spółkę koncesji lub zezwolenia, taka działalność zostanie podjęta przez Spółkę
po uprzednim ich uzyskaniu.------------------------------------------------------------------------------------------3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym
mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością
dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ II
KAPITAŁ ZAKŁADOWY,
PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
§7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 128.490,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt złotych) do 151.537,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na od 128.490 (sto dwadzieścia osiem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt) do 151.537 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści
siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, z czego:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii A o
numerach od 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii A pierwszej emisji
o numerach od A000001 do A100000, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy)
akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem
od A000001 do A080000 przyznaje się dwa głosy, ----------------------------------------
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2) 3.960 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) stanowią akcje imienne
nieuprzywilejowane serii B o numerach od B0001 do B3960, --------------------------3) 2.397 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) stanowią akcje imienne
nieuprzywilejowane serii C o numerach od C0001 do C2397, -------------------------4) 7.590 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) stanowią akcje imienne
nieuprzywilejowane serii D o numerach od D0001 do D7590, --------------------------5) 3.203 (trzy tysiące dwieście trzy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii
E o numerach od E0001 do E3203, -----------------------------------------------------------6) 2059 (dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) stanowią akcje imienne
nieuprzywilejowane serii F o numerach od F0001 do F2059, --------------------------7) 4028 (cztery tysiące dwadzieścia osiem) stanowią akcje imienne
nieuprzywilejowane serii G o numerach od G00001 do G04028, ----------------------8) 5249 (pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) stanowią akcje imienne
nieuprzywilejowane serii H o numerach od H00001 do H05249, ----------------------9) od 1 (jeden) do 6.000 (sześć tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane
serii I o numerach od I0001 do I6000, ---------------------------------------------------------10) od 1 (jeden) do 1.000 (jeden tysiąc) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane
serii J o numerach od J0001 do J1000, ------------------------------------------------------11) od 1 (jeden) do 10.051 (dziesięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) stanowią akcje
imienne nieuprzywilejowane serii K o numerach od K0001 do K10051, --------------12) od 1 (jeden) do 6.000 (sześć tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane
serii L o numerach od L0001 do L6000. --------------------------------------------------------

§8
1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----------------------------------------------------2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela przez Zarząd na wniosek
akcjonariusza. Zamiany akcji imiennej posiadanej przez członka Zarządu na akcję na okaziciela
dokonuje Rada Nadzorcza. -------------------------------------------------------------------------------------------3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. ---------------------------------------§9
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne
na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej
zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego
Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 10
1. Spółka może umarzać własne akcje. ----------------------------------------------------------------------------
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2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne). ----------------------------------------------------------------------------------------------3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w
wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w
sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do
podziału między akcjonariuszy. -------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ III
ORGANY SPÓŁKI
§ 11
1. Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------------------------a)
Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------------------------------------b)
Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------------------------------------------------------c)
Zarząd. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZGROMADZENIE
§ 12
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------------------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca czerwca każdego roku. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź
akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w Spółce.-------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w
terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane. ------------------------------------------------------5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy
złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia
żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-------------------------------------------------------------------6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może
zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany
niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie
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później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia
projektów uchwał na stronie internetowej Spółki. ---------------------------------------------------------------8. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. --------------------------------------------------------§ 13
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością oddanych
głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ----2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po
uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki
wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania
sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za
nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. ------3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek
handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności: ---------------------------------------------------a)
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu
oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków; ---------------------------------------b)
powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat; -------------------------------------------c)
zmiana Statutu Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------d)
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -------------------------------------------------e)
powzięcie uchwał o połączeniu, podziale lub przekształceniu Spółki; ---------------------------f)
rozwiązanie i likwidacja Spółki; ----------------------------------------------------------------------------g)
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ------------------------------------------h)
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie
szkody powstałej przy zakładaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru; ----------------i)
powzięcie uchwały co do dalszego
istnienia Spółki w razie powstania straty
przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału
zakładowego; ---------------------------------------------------------------------------------------------------j)
umarzanie akcji Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------k)
wszelkie decyzje odnoszące się do wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu
papierami wartościowymi; -----------------------------------------------------------------------------------l)
ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -------------------------------------m)
uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany; ----------------------------------n)
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz nabycie własnych akcji w
przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych; --------------------o)
podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, Statutem lub
przedłożonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. --------------------------------
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4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania
wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------§ 14
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Gdyni, Sopocie, Warszawie lub każdym innym
mieście będącym stolicą województwa. ---------------------------------------------------------------------------2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a
następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------3. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia może określać regulamin uchwalany
przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------

RADA NADZORCZA
§ 15
1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną
trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, które wskazuje również jej Przewodniczącego
oraz Zastępcę Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza może działać na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę
Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji
z pełnionej funkcji.--------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 16
1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. ----------------------------------------------------2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. –-----------------------3. Z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki jej członkom przyznane może być
wynagrodzenie w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, na zasadach
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------4. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz na kwartał. --------------------------§ 17
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca z
własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek
Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku o
jego zwołanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa
liczby jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Posiedzenie Rady
Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej
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czternaście dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia
w formie elektronicznej (e-mail) z wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru do wszystkich
członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na
odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego czternastodniowego terminu powiadomienia,
przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze
korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. -------------------------------5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej są
protokołowane. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art.
388 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały. --------------------------------------------------------------------------7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, z
zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------§ 18
Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkami
Zarządu oraz w razie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. ------------------------------------§ 19
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. --------------------------------------2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----------------------------------------------------a)
ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym; -----------------------------------------------------------------------------------------------------b)
ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat; ---------------------------------c)
składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2); ---------------------------------------------------------------d)
zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki lub Zarząd podmiotu zależnego (w
rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) od Spółki: rocznych i wieloletnich planów
strategii rozwoju Spółki lub podmiotu zależnego i rocznych oraz wieloletnich planów
finansowych Spółki lub podmiotu zależnego; ----------------------------------------------------------e)
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, udziału w
nieruchomości lub użytkowania wieczystego; ----------------------------------------------------------f)
zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz struktury
organizacyjnej przedsiębiorstw podmiotów od niej zależnych (w rozumieniu przepisów
ustawy o rachunkowości); ----------------------------------------------------------------------------------g)
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz Zarządów jej podmiotów
zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości); ----------------------------------h)
powierzanie poszczególnym członkom Zarządu Spółki funkcji Prezesa Zarządu oraz
Wiceprezesa Zarządu; ---------------------------------------------------------------------------------------i)
ustalenie liczby członków Zarządu Spółki lub liczby członków zarządów jej podmiotów
zależnych; ------------------------------------------------------------------------------------------------------j)
zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki; ---------------------------------------------------------
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k)

l)
m)

n)
o)

p)
q)
r)

uchwalanie regulaminu Zarządu i wprowadzanie do niego zmian oraz powierzanie
członkom Zarządu zakresów odpowiedzialności i zmiany tych zakresów oraz uchwalanie
regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany; -----------------------------------------------------------ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki lub członków zarządów podmiotów
zależnych Spółki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości);
udzielanie członkom Zarządu Spółki lub członkom Zarządów jej podmiotów zależnych (w
rozumieniu ustawy o rachunkowości) zezwolenia na zajmowanie się interesami
konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub
we władzach spółki konkurencyjnej; -----------------------------------------------------------------rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub zleconych przez Walne
Zgromadzenie; -------------------------------------------------------------------------------------------------wyrażanie zgody na zbycie w drodze jednej transakcji lub w następstwie szeregu
transakcji powiązanych dokonanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, aktywów Spółki lub
jej podmiotu zależnego (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), o wartości większej niż
1.000.000,00 (jeden milion) złotych – za wyjątkiem prowadzenia zwykłej działalności
handlowej; -------------------------------------------------------------------------------------------------------dokonanie wyboru i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Spółki; ------------------------------------------------------------------------------------------akceptowanie kandydatów na prokurentów spółki; ---------------------------------------------------przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------------------------------------------------------

ZARZĄD
§ 20
1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki
na wspólną trzyletnią kadencję. Pierwszy Zarząd powołują Założyciele. ---------------------------------2. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada
Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka
Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółki powoduje zawieszenie
jego działalności w Radzie. -------------------------------------------------------------------------------------------§ 21
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia
lub Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----------------3. Zarząd może działać zgodnie z regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. ---§ 22
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu
Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. ---------------------------------------------------------------2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu
Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden z
członków Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. ------------------------------------------------
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ROZDZIAŁ IV
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 23
1. Spółka tworzy następujące kapitały: ----------------------------------------------------------------------------a)
kapitał zakładowy; ---------------------------------------------------------------------------------------------b)
kapitał zapasowy. ---------------------------------------------------------------------------------------------2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zadecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych
funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania. ------------------------------------§ 24
1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z wyjątkiem pierwszego roku
obrotowego, który kończy się dnia 31 grudnia 2017 r. ---------------------------------------------------------2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego
sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków
i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny
być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku
obrotowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Rozwiązanie Spółki powodują: ---------------------------------------------------------------------------------------a)
uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki
za granicę; ------------------------------------------------------------------------------------------------------b)
ogłoszenie upadłości Spółki; -------------------------------------------------------------------------------c)
prawomocne postanowienie Sądu o rozwiązaniu Spółki. -------------------------------------------§ 26
Obowiązkowe ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa. ---------------------------------------------§ 28
Koszty obciążające Spółkę związane z jej utworzeniem wynoszą na dzień zawiązania 2.662,94
zł. Na koszty te składają się wydatki organizacyjne, sporządzenie niniejszego aktu i rejestracja
Spółki.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Morison Finansista grupa spółek doradczych

wyprzedzając oczekiwania

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Marie Zélie S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Marie Zélie S.A. z siedzibą
w Gdańsku, które zawiera:
-

informacje ogólne
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

-

1 216 105,61 zł

rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
wykazujący stratę netto w wysokości

-

- 1 010 527,67 zł

informacje uzupełniające do bilansu.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
-

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2018 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,

-

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
Spółki,

-

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz.
1089 ze zm.).
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Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w
Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W
trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni
od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Objaśnienie ze zwróceniem uwagi - niepewność dotycząca kontynuacji działalności
Zwracamy uwagę na informacje zawarte w części informacji ogólnych, na temat okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności. W dniu 30 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. Zdaniem Zarządu
Spółki dynamiczny rozwój oraz rosnący popyt na oferowane produkty potwierdzają prawidłowość
przyjętego założenia o kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę, w niezmienionym istotnie
zakresie, w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Sprawozdanie finansowe Spółki na dzień bilansowy wykazuje ujemne kapitały własne w kwocie
46 812,25 zł i stratę w kwocie 1 010 527,67 zł, co wskazuje na istnienie istotnej niepewności co do
zdolności Spółki do kontynuacji działalności.
Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w tej kwestii.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie

sprawozdania

finansowego

niezawierającego

istotnego

zniekształcenia

spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z
kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo
zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane
za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
-

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu,
ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w
błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

-

uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;

-

oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;

-

wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w
sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą
opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia
naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;

-

oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

_______________________________________________________________________________
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Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r. („Sprawozdanie z działalności”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie
z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się
ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne
ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach
jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami
oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółki:
-

zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;

-

jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Katarzyna Maraszek – Zięba.
Działający w imieniu „MORISON FINANSISTA AUDIT” spółka z o.o. w Poznaniu, ul. Główna 6
spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 255 w imieniu którego kluczowy biegły
rewident zbadał sprawozdanie finansowe.
Kluczowy biegły rewident
Katarzyna Maraszek-Zięba

Prezes Zarządu
Lidia Skudławska
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