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S T A T U T 
KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 

BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA 
 

tekst jednolity na dzień 08.11.2011r. 

 

 

I. Postanowienia ogólne.  
 

§ 1 

1. Spółka działa pod firmą: Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS  

Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: BUDUS  S.A. 

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych. 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.  

 

§ 3 

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego działającego pod 

nazwą: Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.  

 

§ 4 

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 5 

1. Spółka  działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

2. Spółka  może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa  i inne jednostki, zakładać lub 

przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach 

gospodarczych na terenie kraju i za granicą.  

 

§6 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

 

II. Przedmiot działalności Spółki.  
 

§ 7 

7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 

 

- wykonywanie obiektów budowlanych, robót budowlanych i montażowych oraz nadzór nad 

tymi robotami (w tym nadzór autorski), 

- produkcja prefabrykatów, konstrukcji stalowych i materiałów metalowych,  

- produkcja wyrobów ślusarsko-kowalskich i wyrobów metalowych,  

- produkcja i regeneracja części zamiennych,   

- produkcja wyrobów stolarskich (w tym mebli, stolarki okiennej i drzwiowej, wyrobów               

z drewna), 

- usługi projektowe, usługi w zakresie generalnej realizacji inwestycji, prowadzenie giełd             

i przetargów, szkolenia (w tym prowadzenie szkoły zawodowej), dzierżawa i leasing sprzętu 

budowlanego, samochodów, elektronarzędzi, maszyn i urządzeń, pomieszczeń i budynków 
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oraz usługi transportowe, hotelarskie i gastronomiczne, 

- działalność handlowa (w tym: eksport i import) w powyższym zakresie, 

- obrót nieruchomościami, 

- działalność developerska, 

- gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne                             

i pokrewne.  

7.2. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić 

zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu. 

 
III. Kapitał i akcje.  

 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.432.681,79 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa 

tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy)  i dzieli się na 

7.371.763 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt 

trzy) akcji zwykłych na okaziciela  o wartości nominalnej 0,33 zł  (zero złotych i trzydzieści trzy 

grosze)  każda, w tym: 

 

a. 3.782.933 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,33 zł (zero złotych trzydzieści 

trzy grosze) każda, 

b. 2.538.830 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,33 zł (zero złotych trzydzieści trzy 

grosze) każda, 

c. 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 

nominalnej 0,33 zł (zero złotych trzydzieści trzy grosze) każda. 

 

2. Kolejne emisje akcji będą stanowiły oddzielnie oznaczone literowo serie. 

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze 

podwyższania wartości nominalnej akcji. 

 

 

§ 9 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, 

którego akcje mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 

dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w 

szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia 

oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

 

 

§ 10 

Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa 

objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe.  

 

IV. Organy Spółki.  
 

§ 11 

Organami Spółki są:  

1) Zarząd, 

2) Rada Nadzorcza,  

3) Walne Zgromadzenie.  
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A. Zarząd.  
 

§ 12 

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu osób. 

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku dokonania zmiany w składzie Zarządu w trakcie 

jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa z upływem 

kadencji Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych 

członków Zarządu. 

4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu i ich funkcje. 

5. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie Prezesa Zarządu, jak również każdą z 

pozostałych  osób  wchodzących w skład Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji 

Zarządu. 

 

§ 13 

1. Zarząd wykonuje wszelkie  uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień 

zastrzeżonych przez przepisy prawa lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki. 

2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzane poszczególnym  jego 

członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu.  

3.  Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 

4.  Zarząd jest uprawniony do samodzielnego zbywania i nabywania nieruchomości, 

użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekroczy 15 % 

wartości aktywów netto  Spółki według ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki. 

 

§ 14 

Prezes Zarządu Spółki : 

 

1) kieruje działalnością Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, 

2) reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.  

 

§ 15 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności 

mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą 

wymienioną w ust. 1 lub z innym pełnomocnikiem.  

                                                                        

 

B. Rada Nadzorcza.  
 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.  W przypadku dokonania zmiany w składzie Rady 

Nadzorczej w trakcie jej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie 

kadencji wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  

4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  

5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. 
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§ 17 

1. Rada Nadzorcza wybiera z powołanego grona członków  Przewodniczącego oraz jednego lub 

dwóch Zastępców Przewodniczącego i jednego Sekretarza Rady Nadzorczej. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. 

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba zwołuje           

i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do 

chwili wyboru nowego Przewodniczącego. 

4. Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. 

 

§ 18 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jeden z jego Zastępców. 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek każdego z członków Rady 

Nadzorczej lub każdego z członków Zarządu, w terminie dwóch tygodni od otrzymania 

wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

 

§ 19 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady 

Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 

Kodeksu spółek handlowych.  

        

§ 20 

1. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin określający szczegółowy tryb Rady. 

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania 

poszczególnych czynności nadzorczych. 

                                                                                

§ 21 

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki w sposób ciągły. 

2. Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych i w innych przepisach prawa,          

w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1) określanie kierunków rozwoju Spółki,  

2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki i rocznych 

planów rzeczowo-finansowych działalności Spółki,  

3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Spółki dotyczących tworzenia i likwidacji jednostek 

organizacyjnych Spółki za granicą,  

4) zawieranie z członkami Zarządu Spółki umów dotyczących wykonania powierzonych im 

funkcji oraz ustalanie wynagrodzeń wynikających z tych umów, jak również wyrażanie 

zgody na pobieranie przez członków Zarządu innych świadczeń od Spółki lub podmiotów 

z nim powiązanych,  

5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,  

6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego Spółki, 

7) zatwierdzanie jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po podjęciu przez Walne 

Zgromadzenie uchwały o zmianie jego treści, jak również wprowadzanie innych zmian do 

Statutu o charakterze redakcyjnym,  

8) wyrażanie zgody, z zastrzeżeniem §21 ust. 3 Statutu, na nabycie i zbycie nieruchomości, 

użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w przypadku gdy wartość 

zbywanej lub nabywanej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału                    

w nieruchomości przekracza 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego 

zatwierdzonego bilansu Spółki,  
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9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną umowy z 

członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu. 

  

3. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do podejmowania decyzji w sprawach nabywania, 

zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, których 

wartość przekracza 15 % wartości aktywów netto  Spółki według ostatniego zatwierdzonego 

bilansu Spółki, bez konieczności uzyskania zgody Rady w zakresie przez nią określonym.   

4. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka Zarządu Spółki. 

 
 
 

C. Walne Zgromadzenie.  
 

§ 22 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w 

terminie określonym powyżej, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd Spółki z własnej 

inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

jedną dziesiątą kapitału zakładowego.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie 

uczynił tego Zarząd Spółki w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 3. 

5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia.  

6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone 

sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 

400 Kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody akcjonariusza lub organu, który zgłosił takie 

żądanie. 

 

§ 23 

1. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio 

przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. 

2.  Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić wniosek w sprawach Spółki na Walnym Zgromadzeniu, 

zobowiązani są złożyć go na piśmie Zarządowi Spółki, który przedstawi go ze swoją opinią 

Radzie Nadzorczej.  

 

§ 24 

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, 

uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.  

2. Uchwałę o rozwiązaniu Spółki w przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. podejmuje Walne 

Zgromadzenie większością 3/4 głosów.  

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych 

akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. 

 

 

§ 25 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona i 

przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.   
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§ 26 

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:  

 

1) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  

2) innych przewidzianych przepisami prawa, Statutu Spółki albo wnoszonych przez Radę 

Nadzorczą, Zarząd lub uprawnionych akcjonariuszy, o których mowa w §23 ust. 2 

Statutu.  

  

V. Organizacja Spółki.  
 

§ 27 

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd,                     

a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  

  

§ 28 

Spółka posiada strukturę jednozakładową i jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

 

§ 29 

1. W Spółce działa kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność i prawidłowość wszelkiej 

działalności prowadzonej przez Spółkę. 

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej zatwierdza Rada Nadzorcza. 

 
 

VI. Kapitały i Fundusze Spółki. 
 

§ 30 

Funduszami podstawowymi są: 

 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy,  

3) kapitał rezerwowy, 

4) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 

5) inne fundusze utworzone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. 

  

§ 31 

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku po opodatkowaniu, z nadwyżek osiągniętych przy 

wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z uiszczanych przez akcjonariuszy dopłat,           

z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych Spółki. 

 

 

§ 32 

Kapitał rezerwowy tworzony jest niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku po 

opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. 

  

 

§ 33 

Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szczególnych strat i wydatków Spółki.                        

W szczególności może być przeznaczony na:  

 

1) pokrycie strat powstałych wskutek realizacji nowatorskich przedsięwzięć zakończonych 

negatywnym wynikiem, 

2) pokrycie innych strat spowodowanych czynnikami obiektywnymi niezależnymi od Spółki.  
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VII. Gospodarka finansowa Spółki, podział zysku, rachunkowość.  
 

§ 34 

1. Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest w oparciu o roczne plany finansowe 

zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.  

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółki określa Zarząd Spółki.  

 

§ 35 

Zysk Spółki po opodatkowaniu przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, 

na: 

1) kapitał zapasowy, 

2) kapitał rezerwowy, 

3) dywidendę dla akcjonariuszy, która może być zaoferowana także w formie akcji nowej emisji,   

4) inne cele.  

 

§ 36 

1. Spółka  prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rachunkowość prowadzona jest według planu kont.  

3. Organizację i sposób prowadzenia księgowości ustala Zarząd Spółki.  

 

 

§ 37 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.  

 
VIII. Postanowienia końcowe.  
 

§ 38 

Spółka będzie dokonywać ogłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 


