
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Spółka będzie działać pod firmą: Toruński Klub Piłkarski ELANA  Spółka Akcyjna. ----- 

2. Spółka może używać nazwy w skrócie: TKP ELANA  S.A. ----------------------------------- 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń. ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------------------- 

 

§ 4 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -------------- 

2. Na obszarze swojego działania -  zgodnie z regulacjami prawa powszechnego oraz 

wewnętrznego właściwego polskiego związku sportowego - Spółka może tworzyć, 

utrzymywać i likwidować oddziały i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub 

akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału 

zagranicznego. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II. Przedmiot działalności Spółki 

 

§ 5 

1. Podstawowym zadaniem Spółki  jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach 

sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju i 

promocji  Miasta Torunia poprzez sport. ---------------------------------------------------------- 

2. Spółka nie działa w celu osiągniecia zysku (non profit), w znaczeniu dyspozycji art. 27 i 

art. 28 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku – o sporcie (tj. z dnia 28 stycznia 2016 roku; 

Dz. U. z 2016 r., poz. 176. --------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 6 

Przedmiotem działalności spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:  --------------- 

1. Działalność klubów sportowych (93.12.Z), ------------------------------------------------------- 

2. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z), ----------------------------------------------------- 

3. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z), ------------------------------------------- 

4. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), ------------------------------------ 

5. Działalność obiektów służących  poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z), -------------------- 

6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), ------ 

7. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 

(73.12.A), ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Pośrednictwo w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), 

9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) ---------------- 

10. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(47.64.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z), ----- 

12. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z), 



13. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(47.91.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i 

targowiskami (47.99.Z), ------------------------------------------------------------------------------ 

15. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z). ----------------------------------------------------- 

 

 

III. Kapitał zakładowy 

 

§ 7 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 688.860,00 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy 

osiemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 68.886 akcji imiennych, o wartości nominalnej 

10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: ------------------------------------------------------------------- 

a) 65.100 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości 

nominalnej 651 000 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy); -------------------------------- 

b) 3.786  (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B, o łącznej 

wartości nominalnej 37.860 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt 

złotych). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 8 

1. Akcje założycielskie są akcjami imiennymi zwykłymi. ----------------------------------------- 

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji. ---------------------------------------------------- 

3. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno gotówką lub wkładem 

niepieniężnym albo gotówką i wkładem niepieniężnym łącznie. ------------------------------ 

4. Spółka może też wydawać i emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. ----------------- 

5. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału 

zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Zbycie akcji serii „A” lub inne rozporządzenie tymi akcjami wymaga zgody Rady 

Nadzorczej pod rygorem nieważności. Prawo pierwokupu zbywanych akcji serii „A” 

przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom. --------------------------------------------------- 

 

 

IV. Władze Spółki 

 

§ 9 

Władzami Spółki są: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Walne Zgromadzenie, -------------------------------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Walne Zgromadzenie 

 

§ 10 

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym 

każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. ----------------------------------------------- 

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez 

pełnomocników lub przedstawicieli. --------------------------------------------------------------- 



3. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej otwiera Walne 

Zgromadzenie i przeprowadza spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu wybory Przewodniczącego Zgromadzenia.  ------------------------------------ 

4. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że zostanie zgłoszona 

tylko jedna kandydatura i nikt z zebranych nie zgłosi wniosku o przeprowadzenie 

głosowania tajnego. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 11 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------------- 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. ---------------------------------------------------------------- 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także 

na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 

1/20 część kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu tygodnia 

od daty zgłoszenia wniosku, a termin tego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż 

sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ------------------------------------------------------- 

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zwoła go Zarząd 

Spółki w terminie ustalonym w niniejszym statucie. --------------------------------------------- 

 

§ 12 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych                                  

w obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności: -------------------------------------- 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium 

członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, -------------------------- 

2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --------------------------------------------------- 

3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --------------------------------------- 

4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału                                          

w nieruchomości, --------------------------------------------------------------------------------------  

5. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja 

warrantów subskrypcyjnych, ------------------------------------------------------------------------ 

6. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, ----------------------------------- 

7. ustalanie  wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ------------------------------------------ 

8. zmiany niniejszego statutu, w tym także zmiana przedmiotu działalności spółki, ----------- 

9. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki, ------------------------------------- 

10. połączenie i przekształcenie spółki, ---------------------------------------------------------------- 

11. rozwiązanie i likwidacja spółki oraz wybór likwidatorów, ------------------------------------- 

12. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------- 

13. podejmowanie uchwał w sprawie  wieloletnich planów działalności spółki, ----------------- 

14. wyrażanie zgody na uczestniczenie spółki w innych spółkach prawa handlowego                                 

i wyznaczanie przedstawiciela do wykonywania praw spółki jako wspólnika lub 

akcjonariusza, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

15. tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy spółki. ---------------------------------------------- 

 

§ 13 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki. ---------------------------------------------- 

 



§ 14 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.  ----------------- 

 

Rada Nadzorcza 

 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych w następujący sposób: 

- 1 członka wskazuje i odwołuje Pan Maciej Jóźwicki (Pesel: 72112801198) – 

udziałowiec Akcjonariusza „M Club” Sp. z o.o., bez konieczności głosowania w 

tym zakresie przez  Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------- 

- 1 członka wskazuje i odwołuje Pan Adam Krużyński (Pesel: 72050806233) – 

udziałowiec Akcjonariusza „M Club” Sp. z o.o., bez konieczności głosowania w 

tym zakresie przez  Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------- 

- 1 członka wskazuje i odwołuje Capital spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z/s w Chorzowie (41-503), ul. Krakowska 19, nr KRS 

0000358371 – udziałowiec Akcjonariusza „M Club” Sp. z o.o., bez konieczności 

głosowania w tym zakresie przez  Walne Zgromadzenie. -------------------------------- 

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają wszyscy członkowie Rady, spośród 

swego grona, zwykłą większością głosów. -------------------------------------------------------- 

3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. ------------------------------------------ 

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. ------------- 

 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością spółki we 

wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------------------------------------------------------- 

2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi 

postanowieniami niniejszego statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy w 

szczególności: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, ----------------------------------- 

2) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu 

lub całego Zarządu, ------------------------------------------------------------------------------ 

3) podejmowanie uchwał w sprawie rocznych planów spółki, --------------------------------- 

4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo 

pokrycia strat, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników tej oceny, ------------------------------------------------------------ 

5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki 

w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo, gdy Zarząd z innych 

powodów nie może działać, ---------------------------------------------------------------------- 

6) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu. ----------------------------------------------- 

7) reprezentowanie spółki w umowach między spółką a członkami Zarządu, jak również 

w sporze członka Zarządu ze spółką, ---------------------------------------------------------- 

8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 

poprzedni rok obrotowy, ---------------------------------------------------------------------- 

9) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego 

Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------------------------------ 

10)  wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających 100.000,-zł (słownie: 

sto tysięcy złotych 00/100), ---------------------------------------------------------------------- 

11) uchwalanie regulaminu Zarządu. --------------------------------------------------------------- 



§ 17 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 

kwartał. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady 

Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na 

pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie 

powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. --------------------- 

5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej z głosem 

doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady się temu nie sprzeciwi. -------------------- 

6. Rada uprawniona jest podjąć skutecznie uchwały również bez konieczności 

zawiadomienia swoich członków, gdy wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i 

nikt nie złożył sprzeciwu odnośnie odbycia posiedzenia i porządku obrad albo bez 

odbycia posiedzenia w formie pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy jej członkowie 

wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w treści zaproponowanej na piśmie przez 

Przewodniczącego Rady. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 18 

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 

wszystkich członków Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------- 

2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. ------------------- 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. ----------------------------------------------- 

4. Członkowie Rady mogą wykonywać swoje obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście. --- 

5. Rada może powierzyć wykonywanie określonych czynności nadzoru jej poszczególnym 

członkom. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Zarząd 

 

§ 19 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. --------- 

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. ------------------------------------------------------------------- 

4. W wypadku zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku 

zarządu jednoosobowego - do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych w imieniu Spółki, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. ------------ 

5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. ----------------------------------- 

 

§ 20 

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, spełniając swoje prawa i obowiązki 

ze starannością w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu prawa 

powszechnego i wewnętrznego właściwego polskiego związku sportowego, postanowień 

niniejszego statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych spółki oraz uchwał 

powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. ----------------------------------- 



2. Wszelkie sprawy związane z działalnością spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym 

statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu 

działania Zarządu. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 21 

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani 

też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 

jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie 

prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce 

kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów 

albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. ---------------------- 

 

§ 22 

W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę 

reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

 

V. Rachunkowość spółki 

 

§ 23 

Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok 

obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku. ------------------------------------------------- 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

1. Rozwiązanie spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób 

przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji. ------------------------- 

2. Likwidację przeprowadza likwidator, którym będzie dotychczasowy Prezes Zarządu 

chyba, że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. ----------------------------- 

3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji w podziale 

majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.  --------------------------------- 
 


