STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ
BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU
(tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.)
§1
1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#", s#: Grzegorz Piasecki i spó!ka pod
firm#: "BLUMERANG" Spó!ka z ograniczon# odpowiedzialno$ci# z siedzib# w Poznaniu,
zwani dalej: "Za!o"ycielami".
2. Firma Spó!ki brzmi: BLUMERANG INVESTORS Spó!ka akcyjna. Spó!ka mo"e u"ywa%
skrótu firmy w brzmieniu: „BLUMERANG INVESTORS S.A."
3. Siedzib# Spó!ki jest miasto Pozna&.
4. Spó!ka mo"e powo!ywa% w kraju i za granic# oddzia!y, zak!ady, filie i przedstawicielstwa
oraz prowadzi% przedsi'biorstwa, wzgl'dnie uczestniczy% w innych spó!kach w kraju i za
granic#.
5. Czas trwania Spó!ki jest nieograniczony.
§2
1. Przedmiot dzia!alno$ci Spó!ki stanowi#:
1)
pozosta!a finansowa dzia!alno$% us!ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wy!#czeniem ubezpiecze& i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
2) dzia!alno$% trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
3) dzia!alno$% holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
4) dzia!alno$% firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy!#czeniem holdingów
finansowych (PKD 70.10.Z),
5) pozosta!e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia!alno$ci gospodarczej i
zarz#dzania (PKD 70.22.Z),
6) pozosta!a dzia!alno$% wspomagaj#ca us!ugi finansowe, z wy!#czeniem
ubezpiecze& i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
7) dzia!alno$% maklerska zwi#zana z rynkiem papierów warto$ciowych i towarów
gie!dowych (PKD 66.12.Z),
8) dzia!alno$% zwi#zana z zarz#dzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
9) dzia!alno$% rachunkowo – ksi'gowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
10) stosunki mi'dzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
11)
pozosta!a dzia!alno$% profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
12) dzia!alno$% wspomagaj#ca edukacj' (PKD 85.60.Z)
2. W przypadku, gdyby podj'cie przez Spó!k' którejkolwiek z powy"szych dziedzin
dzia!alno$ci wymaga!o uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia w!a$ciwych organów
administracji, podj'cie takiej dzia!alno$ci nast#pi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub
koncesji.
§3
Istotna zmiana przedmiotu dzia!alno$ci Spó!ki jest mo"liwa bez wykupu akcji akcjonariuszy,
którzy nie zgadzaj# si' na zmian', je"eli uchwa!a Walnego Zgromadzenia w tej sprawie
powzi'ta b'dzie wi'kszo$ci# 2/3 (dwóch trzecich) g!osów w obecno$ci osób
reprezentuj#cych co najmniej po!ow' kapita!u zak!adowego.
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§4
1. Kapita! zak!adowy Spó!ki wynosi nie wi'cej ni" 9.200.000,00 z! (dziewi'% milionów
dwie$cie tysi'cy z!otych) i dzieli si' na:
a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o warto$ci nominalnej po 0,50 z!
(pi'%dziesi#t groszy) ka"da,
b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o warto$ci nominalnej po 0,50 z!
(pi'%dziesi#t groszy) ka"da,
c. 800.000 (osiemset tysi'cy) akcji na okaziciela serii C o warto$ci nominalnej po 0,50 z!
(pi'%dziesi#t groszy) ka"da,
d. 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysi'cy) akcji na okaziciela serii D o warto$ci
nominalnej po 0,50 z! (pi'%dziesi#t groszy) ka"da,
e. 1.600.000 (jeden milion sze$%set tysi'cy ) akcji na okaziciela serii E o warto$ci nominalnej
0,50 z! (pi'%dziesi#t groszy) ka"da,
f. 2.200.000 (dwa miliony dwie$cie tysi'cy) akcji na okaziciela serii F o warto$ci nominalnej
0,50 z! (pi'%dziesi#t groszy) ka"da,
g. nie wi'cej ni" 5.000.000 (pi'% milionów) akcji na okaziciela serii G o warto$ci nominalnej
0,50 z! (pi'%dziesi#t groszy) ka"da.
2. Przed zarejestrowaniem Spó!ki jej kapita! zak!adowy zosta! pokryty w ca!o$ci.
3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F oraz
akcje serii G s# akcjami nieuprzywilejowanymi.
4. Spó!ka mo"e emitowa% akcje imienne i akcje na okaziciela.
5. Akcje Spó!ki mog# by% umorzone. Umorzenie akcji mo"e nast#pi% jedynie za zgod#
akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) i w sposób
okre$lony w art. 360 kodeksu spó!ek handlowych.
§4a
1. W terminie do dnia 14 czerwca 2014 roku, Zarz#d za zgod# Rady Nadzorczej
wyra"on# w formie uchwa!y, jest uprawniony do podwy"szenia kapita!u zak!adowego
Spó!ki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spó!ek handlowych, o kwot'
nie wi'ksz# ni" 335.000,00 (trzysta trzydzie$ci pi'% tysi'cy z!otych), poprzez emisj' nie
wi'cej ni" 670.000 (sze$%set siedemdziesi#t tysi'cy) akcji zwyk!ych na okaziciela (kapita!
docelowy).
2. Zarz#d mo"e wykona% powy"sze uprawnienie w drodze jednego lub kilku
podwy"sze&, z tym "e podwy"szenie kapita!u wynikaj#cego z tego uprawnienia mo"e by%
dokonane wy!#cznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla Cz!onków Zarz#du
i kluczowych wspó!pracowników Spó!ki.
3. Akcje wydawane w ramach kapita!u docelowego mog# by% wydawane wy!#cznie
w zamian za wk!ady pieni'"ne. Akcje wydawane w zwi#zku z realizacj# programu
motywacyjnego dla cz!onków Zarz#du i kluczowych wspó!pracowników Spó!ki, mog# by%
wydawane wy!#cznie uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapita!u docelowego w zwi#zku
z realizacj# programu motywacyjnego dla Cz!onków Zarz#du i kluczowych
wspó!pracowników Spó!ki b'dzie ustalana ka"dorazowo przez Rad' Nadzorcz#.
5. Za zgod# Rady Nadzorczej wyra"on# w formie uchwa!y, Zarz#d jest upowa"niony do
wy!#czenia w interesie Spó!ki w ca!o$ci lub w cz'$ci prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy do obj'cia akcji emitowanych w ramach kapita!u docelowego.
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§5
1. Walne Zgromadzenia odbywaj# si' w siedzibie Spó!ki lub miejscu wskazanym przez
Zarz#d Spó!ki, z tym jednak, i" Walne Zgromadzenia mog# odbywa% si' wy!#cznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uchwa!y Walnego Zgromadzenia zapadaj# zwyk!# wi'kszo$ci# g!osów oddanych, za
wyj#tkiem spraw, dla których Kodeks spó!ek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje
surowsze warunki powzi'cia uchwa!.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spó!ek handlowych do uchwa!y o
rozwi#zaniu Spó!ki wymagana jest wi'kszo$% trzech czwartych g!osów oddanych.
4. Walne Zgromadzenie jest upowa"nione do okre$lania dnia dywidendy.
5. Uchwa!y Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomo$ci,
u"ytkowania wieczystego lub udzia!u w nieruchomo$ci wzgl'dnie w u"ytkowaniu wieczystym,
jak te" ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomo$ci lub u"ytkowaniu
wieczystym.
6. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin okre$laj#cy szczegó!owo zasady
prowadzenia obrad.
§6
1. W sk!ad Rady Nadzorczej wchodzi od pi'ciu do siedmiu cz!onków powo!ywanych i
odwo!ywanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Przewodnicz#cego i Zast'pc' Przewodnicz#cego Rady Nadzorczej wybieraj# cz!onkowie
Rady Nadzorczej spo$ród swego grona.
3. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Rady Nadzorczej, okre$laj#cy jej organizacj'
oraz sposób wykonywania czynno$ci.
4. Cz!onkowie Rady Nadzorczej powo!ywani s# na okres pi'cioletniej, wspólnej kadencji.
Cz!onkowie Rady Nadzorczej mog# by% powo!ywani ponownie na dalsze kadencje.
5. Co najmniej po!ow' cz!onków Rady Nadzorczej powinny stanowi% osoby spe!niaj#ce
kryteria niezale"no$ci.
6. Za cz!onka Rady Nadzorczej spe!niaj#cego kryteria niezale"no$ci uznaje si' osob', która:
1) nie jest cz!onkiem Zarz#du Spó!ki lub spó!ki powi#zanej ze Spó!k# i nie pe!ni!a takiej
funkcji w ci#gu ostatnich pi'ciu lat,
2) nie jest pracownikiem Spó!ki lub spó!ki powi#zanej ze Spó!k# i nie pozostawa!a w
takim stosunku zatrudnienia w ci#gu ostatnich trzech lat,
3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, w znacz#cej wysoko$ci, od Spó!ki lub
spó!ki powi#zanej ze Spó!k#, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako cz!onek
Rady Nadzorczej, jak równie" nie otrzyma!a takiego wynagrodzenia w ci#gu
ostatnich trzech lat,
4) nie posiada wi'cej ni" 5 % (pi'% procent) akcji w kapitale zak!adowym Spó!ki lub nie
reprezentuje w "aden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadaj#cych pakiet
kontrolny,
5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywa!a w ci#gu ostatniego roku znacz#cych
stosunków handlowych ze Spó!k# lub spó!k# powi#zan# ze Spó!k#, bezpo$rednio
lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego
szczebla organu utrzymuj#cego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmuj#
sytuacj' bycia znacz#cym dostawc# towarów lub us!ug (w tym us!ug finansowych,
prawnych, doradczych lub konsultingowych), znacz#cym klientem i organizacj#,
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która otrzymuje znacznej wysoko$ci wk!ady od Spó!ki lub spó!ki powi#zanej ze
Spó!k#,
6) nie jest obecnie lub w ci#gu ostatnich trzech lat nie by!a wspólnikiem lub
pracownikiem obecnego lub by!ego rewidenta zewn'trznego Spó!ki lub spó!ki
powi#zanej ze Spó!k#,
7) nie jest cz!onkiem zarz#du lub rady nadzorczej w innej spó!ce, w której cz!onek
Zarz#du Spó!ki jest cz!onkiem zarz#du lub cz!onkiem rady nadzorczej, i nie posiada
innych znacz#cych powi#za& z cz!onkami Zarz#du Spó!ki przez udzia! w innych
spó!kach lub organach,
8) nie jest cz!onkiem bliskiej rodziny cz!onka Zarz#du Spó!ki lub osób w sytuacjach
opisanych w punktach 1- 7.
§7
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw okre$lonych przepisami Kodeksu spó!ek
handlowych, nale"y:
1) wybór bieg!ego rewidenta przeprowadzaj#cego badanie sprawozdania finansowego
Spó!ki; przy wyborze bieg!ego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzgl'dnia%,
czy istniej# okoliczno$ci ograniczaj#ce jego niezale"no$% przy wykonywaniu zada&;
zmiana bieg!ego rewidenta powinna nast#pi% co najmniej raz na pi'% lat, przy czym
przez zmian' bieg!ego rewidenta rozumie si' równie" zmian' osoby dokonuj#cej
badania; ponadto w d!u"szym okresie Spó!ka nie powinna korzysta% z us!ug tego
samego podmiotu dokonuj#cego badania,
2) ustalanie zasad wynagradzania i wysoko$ci wynagrodze& dla cz!onków Zarz#du
Spó!ki,
3) wyra"anie zgody okre$lonej w art. 380 § 1 Kodeksu spó!ek handlowych.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj# si' w siedzibie Spó!ki, chyba "e w pi$mie
zwo!uj#cym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Cz!onkowie Rady Nadzorczej mog# bra% udzia! w podejmowaniu uchwa! Rady Nadzorczej
oddaj#c swój g!os na pi$mie za po$rednictwem innego cz!onka Rady Nadzorczej. Uchwa!y
Rady Nadzorczej mog# by% podejmowane równie" w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu $rodków bezpo$redniego porozumiewania si' na odleg!o$%.
4. Je"eli obowi#zuj#ce przepisy prawa nak!adaj# na Spó!k' obowi#zek powo!ania komitetu
audytu i jednocze$nie Rada Nadzorcza sk!ada si' z nie wi'cej ni" pi'ciu cz!onków, to na
mocy Statutu powo!anie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada
Nadzorcza.
§8
1. Zarz#d sk!ada si' z jednego do trzech cz!onków. W sk!ad Zarz#du wchodz# Prezes
Zarz#du oraz Wiceprezesi Zarz#du.
2. Cz!onkowie Zarz#du s# powo!ywani i odwo!ywani przez Rad' Nadzorcz#. O liczbie
cz!onków Zarz#du we wskazanych w ust'pie 1 granicach decyduje Rada Nadzorcza.
3. Cz!onkowie Zarz#du powo!ywani s# na pi'cioletni#, wspóln# kadencj'. Cz!onkowie
Zarz#du mog# by% powo!ywani ponownie na dalsze kadencje.
4. W umowach pomi'dzy Spó!k# a cz!onkiem Zarz#du, jak równie" w sporze z nim Spó!k'
reprezentuje Rada Nadzorcza.
5. Do sk!adania o$wiadcze& woli i podpisywania w imieniu Spó!ki uprawniony jest
samodzielnie ka"dy cz!onek Zarz#du.
4

6. Zarz#d ustala zasady i tryb pracy oraz podzia!u kompetencji w uchwalanym przez siebie
regulaminie. Regulamin Zarz#du podlega zatwierdzeniu przez Rad' Nadzorcz#. W
przypadku równej liczby g!osów przy podejmowaniu uchwa! przez Zarz#d, decyduje g!os
Prezesa Zarz#du.
7. Do dokonania czynno$ci powoduj#cej zaci#gni'cie zobowi#zania lub rozporz#dzenie
prawem o warto$ci przekraczaj#cej kwot' 100.000,00 z! (sto tysi'cy z!otych) konieczna jest
uprzednia uchwa!a Zarz#du. Czynno$% dokonana z uchybieniem wskazanego w zdaniu
poprzedzaj#cym obowi#zku jest skuteczna wobec osób trzecich, za$ cz!onek Zarz#du ponosi
odpowiedzialno$% wewn'trzn# wobec Spó!ki.
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