STATUT SPÓŁKI
POD FIRMĄ: VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Spółka działa pod firmą: Victoria Dom Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką”.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§ 3.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „JKJ DEVELOPMENT Jasiński spółka jawna” wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000188896.
W dniu przekształcenia wspólnikami „JKJ DEVELOPMENT Jasiński spółka jawna” byli: Józef Jasiński, Krystyna Jasińska, Michał
Sebastian Jasiński i Andrzej Leon Korzeb.
II. Działalność
§ 4.
Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,
2) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,
3) produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z,
4) produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z,
5) produkcja masy betonowej prebarykowanej – PKD 23.63. Z,
6) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,
7) produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z,

8) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD 25.12.Z,
9) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
10) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
11) roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
12) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
13) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
14) przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
15) wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich – PKD 43.13.Z,
16) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
17) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
18) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
19) tynkowanie – PKD 43.31.Z,
20) zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
21) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
22) malowanie, szklenie – PKD 43.34.Z,
23) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
24) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
25) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskalsyfikowane – PKD 43.99.Z,
26) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
27) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych – PKD 64.99.Z,
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
28) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
29) wynajem i zarządzanie nieruchomościami – PKD 68.20.Z,
30) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
31) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
32) działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
33) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,

34) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,
35) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
36) sprzątanie obiektów – PKD 81.2,
37) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
38) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z,
39) działalność rachunkowo – księgowa (z wyłączeniem doradztwa podatkowego i działalności biegłych rewidentów) – PKD 69.20.Z,
40) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z.
§ 5.
Zmiana przedmiotu działalność Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupienia akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na
zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących
co najmniej połowę kapitału zakładowego.
§ 6.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
III. Kapitały i akcje
§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000, (dwa miliony) złotych i dzieli się na:
 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) imiennych akcji zwykłych serii A o numerach od 000.000.001 do 019.000.000,
 1.000.000 (jeden milion) imiennych akcji zwykłych serii B o numerach od 000.000.001 do 001.000.000..
2. Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
§ 8.
W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe. Utworzenie i przeznaczenie kapitału rezerwowego uchwala Walne Zgromadzenie.
§ 9.
1. Akcje Spółki na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne.

2. Akcje Spółki imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
§ 10.
Akcje Spółki mogą być umarzane.
§ 11.
Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji Spółki w zamian za te obligacje.
IV. Organy Spółki
§ 12.
Organami Spółki są:
 WALNE ZGROMADZENIE,
 RADA NADZORCZA,
 ZARZĄD.
IV. A Walne Zgromadzenie
§ 13.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
§ 14.
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wnioski do porządku obrad walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione w sposób
umożliwiający podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał,
które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 15.
Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnych Zgromadzeń, określający zasady ich przygotowania i przebiegu.
§ 16.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 16a.

Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok
obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może zostać wyznaczony później, niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia
powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom.
IV. B Rada Nadzorcza
§ 17.
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
pozostałych jej członków. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest wybierany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną, trzyletnią kadencję.
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2.
3.
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§ 18.
Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać warunki niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w
istotnym powiązaniu ze Spółką, określone w Regulaminie Rady Nadzorczej („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”).
Kandydat na członka rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Walnemu Zgromadzeniu pisemne oświadczenie stwierdzające, czy
spełnia warunki Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, albo osoba ogłaszająca wyniki wyborów do Rady Nadzorczej, stwierdza do protokołu,
które osoby spośród wybranych w skład Rady Nadzorczej są Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej, który przestał spełniać warunki Niezależnego Członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym Radę Nadzorczą i Zarząd. W przypadku gdy wymóg członkostwa w Radzie Nadzorczej dwóch
Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie jest zachowany, Rada Nadzorcza zobowiązana jest spowodować niezwłoczne
zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu dokonania zmian w jej składzie.
Brak w składzie Rady Nadzorczej wymaganej liczby Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powoduje niezdolności Rady
Nadzorczej do podejmowania uchwał.

§ 19.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub
członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu lub pocztowy
elektronicznej z potwierdzeniem nadania lub za pomocą listów poleconych albo przekazywanych poprzez kuriera. Zaproszenie na
posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu
należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Zaproszenie powinno zostać wystosowane do członka
Rady Nadzorczej przynajmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia, a w sytuacjach nagłych na 3 dni
przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
§ 20.
Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza może podejmować
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również członkowie
Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej.
§ 21.
W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§ 22.
1. Jeżeli wskutek rezygnacji bądź śmierci członka Rady Nadzorczej, liczba jej członków nie osiągnie liczby określonej przez Walne
Zgromadzenie, ale jest zgodna z minimum określonym przez Statut, rada Nadzorcza jest uprawniona do działania i zobowiązana
do spowodowania niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu albo zmiany liczby członków
Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli wskutek rezygnacji bądź śmierci członka Rady Nadzorczej, liczba jej członków nie osiągnie minimum określonego przez
Statut, każdy z członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zgłoszenia Zarządowi wniosku o zwołanie Walnego

Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz uprawniony do jego zwołania, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego
Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Ponadto, w takim przypadku pozostali członkowie
Rady Nadzorczej są uprawnieni do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do minimalnej liczby jej członków określonej przez
Statut, w drodze wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym i na zasadach obowiązujących przy podejmowaniu uchwał
Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wybranego w ten sposób wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego
Zgromadzenia, które dokona uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. W przypadku odwołania bądź śmierci Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także jego rezygnacji z członkostwa w Radzie
Nadzorczej bądź z funkcji, rada nadzorcza jest zobowiązana do spowodowania niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia
w celu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na czas wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego
obowiązki i uprawnienia przysługują zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 23.
Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub
możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której
zaistniał konflikt.
§ 24.
W umowach z członkami Zarządu Rada Nadzorcza jest reprezentowana przez Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej,
działających na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, zawierającej zgodę na zawarcie określonej umowy.
§ 25.
Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
§ 26.
Członkom Rady Nadzorczej należy się wynagrodzenie, którego wysokość bądź zasady obliczenia oraz terminy wypłaty określa Walne
Zgromadzenie.
§ 27.

Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki z zastrzeżeniem że podmiot ten powinien być
zmieniany przynajmniej raz na siedem lat obrotowych,
b) udzielenie zgody albo odmowa jej udzielenia na dokonanie przez Zarząd czynności, dla których taka zgoda jest wymagana,
c) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
e) dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy.
IV.

C Zarząd
§ 28.
1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu i wybiera Prezesa Zarządu, a w wypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, wybiera
również jednego albo większą liczbę Wiceprezesów Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu wybierani są na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 29.
Prawo reprezentowania Spółki przysługuje: Prezesowi Zarządu jednoosobowo, Wiceprezesowi Zarządu działającemu łącznie z drugim
członkiem Zarządu lub z prokurentem.
§ 30.
Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:
a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 (pięć) procent kapitałów własnych Spółki za
poprzedni rok obrotowy,
b) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
c) podjęcie czynności, w której członek Zarządu zgłosił zaistnienie albo możliwość powstania konfliktu interesów.
§ 31.

W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu nad uchwałą Zarządu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 32.
Członek Zarządu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania
oraz powstrzymać się od reprezentowania Spółki, zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał
konflikt interesów.
§ 33.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
§ 34.
Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem następujących czynności:
a) zawarciem przez Spółkę znaczącej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem umów typowych zawieranych na warunkach
rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada
większościowy udział kapitałowy; umowa znacząca i podmiot powiązany mają znaczenie określone w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz.1744),
b) zaciągnięciem kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
c) udzielaniem poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) euro,
d) przejęciem zobowiązań osób trzecich,
e) ustanowieniem zastawu i innych zabezpieczeń niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w wysokości przekraczającej łącznie
równowartość kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) euro.
f) zawarciem, rozwiązaniem albo zmianą 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 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy)
euro,
g) przyjęciem planu rocznego dla Spółki, w szczególności planów inwestycyjnych i finansowych, jak również planów
strategicznych,

h) udzieleniem pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą równowartość 50.000,00 (pięćdziesiąt
tysięcy) euro.
§ 35.
Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.
V.

Postanowienia końcowe

§ 36.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.
§ 37.
1. Postanowienia: § 14, § 17 pkt 1, § 18, § 23, § 27 lit. c, d i e, § 30 lit. c, § 32 i § 34 lit. a wchodzą w życie z dniem uzyskania przez
Spółę statusu spółki publicznej.
2. Do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków.
3. Postanowienia § 16a stosuje się do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.

