
STATUT SPoLKI PEOPLEFONE POLSKA S.A.

Artykul I
' Firma oraz siedziba SP6lki

(l) Sp6lka prowadzi dzialalno5d pod firmq ,,Peoplefone Polska Spdlka Akcyjna" i mo2e poslugiwaC sig na-

zw4 skr6con4,,Peoplefone Po lska S, A. ". "----"""'--';-'-

(2) Siedzib4 Sp6lki jest Warszawa.

(3) Sp6lka dziala na terytorium Rzeozypospolitej Polskiej-

(4) Sp6lka moie tworzyt oddzialy oraz podmioty zalelne, a tak2e mo2e uczestniczyC w innych sp6lkach

oraz podmiotach na terytorium Polski zgodnie z odpowiednimi przepisami. -"----'--'-



Artykul 2
Przedmiot dzialalnoSci Spdtki

Przedmiotem dziaialnoSci Sp6lki jest;

(1) Telbfonia stacjonama i telegrafia (pKD 64,20.A),-______-_______
(2) T'ransmisja danych (PKD 64.20.C), --------------
(3 ) Pozostala sprzeda| h urlowa (pKD 5 I . 90.2), --------------
(4) Dzi alalno6c telekomun ikacyj na pozostala (pKD 64,20.G),
(5) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.2), *----------
(6) DziatalnoS (, zwiqzana z informatykq, pozostala (pKD 72.60.2),--___-______
(7) Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B), -------------
(8) Prz.eladun ek, magazynowanie i przechowywanie towar6w (pKD 63. l), ____-_______-_

(9) DzialalnoSi w zakresie oprogramowania (pKD 72.2),------_.-_______-__-:_____--
( I 0) Dzi ala I n o ((, zw i yzana z b azami danych (p KD 7 2.40.2), _ _ ______-__-___

( 1 l) Doradztwo w zakesie sprzgtu komputerowego (pKD .12.10.2),-___-

( 1 2) Repro dukcj a komputerowych n o jn ik6w i nform acj i (pKD 22,i3 .2)
(13) Sprzedaz detaliczna pozostatanowych towar6w w wyspecjalizowanych sklepach (pKD 52.4), ----
(]1) landel detaliczny prowadzony poza sieci4 sktepow4 (FKO SZ.S1,--____
(15) Reklama (PKD 74.40.2), -------------
{l 6) I}adanie rynku i opinii publicznej (pKD 74.13,2)------

Artykul3

Czas trwania Sp6lki

Sp6lka zostaj e zaw i4zana na czas n ieokreS I ony,

Artykul 4

Kapital zakladowy

(l) Kapitat zakladowy wynosi 1.000,000 z{ fieden milion zfotych) i dzieli sr9 na;---------
a. 100.000 (sto tysigcy) akcji zwyklych imiennych serii A o warloSci nominilnej 5,00 (pigc) zlorych kazda,------
b' 100'000 (sto tysigcy) akcji zv,'yklych imiennych serii B o wartoici nominalnej s,oo filieci zlotych kazda. -------

(2) Peoplefone AG z siedzibq w Zurychu (,,Peoplefone") objgla i posiada 200.000 (dwieScie tysiEcy) Akcji, po-kfy.tt wkladem pienigznym, stanowi4cym 100 (sto) % kapitafu zaktadowego Sp6lki. WysokoSe 
'wkladu 

vr1,no-
si 5,00 (pi96) zlotych zaka1dqakcjg.*-----

(3) (skreilony)

{4) Wklady zostan4 wniesione przed zarejestrowaniem Sp6tki, w terminie 2l (dwudziestu jeden) dni po podpisa-
niu niniejszego Statutu Sp6lki.

(5) Akcje mog4 byc umarzane z zysku netto lub poprzez obnizenie kapitatu zakladowego uchwal4 Walnego
zgromadzenia Akcjonarius4r. W prrypadku umarzania akcji ich warloSd zostanie ustalona w oparciu o wartosi
q'nikai4cq z ostatniego bilansu spdlki zbadan ego przezbieglego rewidenta.

(6) (skreilonll

11) /skreilonlt)

(7' ) (s kr eS I onl) -------- --
l8) t'skrellony)

Artykul5
Przeniesienie Akcji w Sp6lce

(skreilony)



Artykul 6

Organy Sp6lki

i Sp6lki s4:Organami SP6lkt s4:----
(a) TarzEd,*-
(b) Rada Nadzorcza,
(c) W alne Zgr omadzenie Akcj onariuszy'

ArtYkul T

Zarzqd

(a) zarzqd prowadzi sprawy sp6{ki oraz reprezentuje Sp6lkE przed s4dami ofaz w stosunkach z osobami

h'zecimi. '-------:--------

(b) Zauqdskiada sig z jednego albo wigkszej liczby czlonk6w' Do zatzqdu mog4 byi powolane osoby spo-

3r6d akcjonariuszy lub spoza ich grona

(c) Zarz4dpowolujq Akcjonariusze. Akcjonariusze mog4 w kazdym czasie wyznaczryc lub usun4c Czlonka
' ' 

Zarz4dupoprzez pisemne powiadomienie Sp6lki'

(d) czlonkow ie zarzEduzostajq wyznaczeni na okres jednego roku i mog4 byc ponownie wyznaczeni' -------

(e) o ile zarz4djest wieloosobowy, do skladania o3wiadczef woli w imieniu Sp6tki wymagane jest wsp6l-

dziaianie dw6ch cztonk6w zaizqdu albo jednego czlonka zarz4du dz.ialaj4cego lqcznie z.ptokurentem

Jezeli Zarz4dj.st jeJnoosoUowy, ao sklaiania Iswiadczeli woli w irnieniu Sp6lki uprawniony jest czlo-

nek Zarzqdu sam o dzie ln ie'

(f) Pomimo powy2szego, Sp6lka moZe upowaznic n 9' bez wzglgdu na to' czy jest

ona czlonkiem zarr4iu,io samodzielnego reprez organami rz4dowymi' s4dami'

osobami trzecimi oru, Oo podpisywania po."t"g um6w okreSlonych na pi$mie'

G) 
JJ;l;f,-,",?1fi;?,.1f,'.n'J"ff"i,T ;l%?ilT;?.f,"##.H#';fTi;
lo zostaj 4iych poza zakt esem zw yk\ej dzi alalnoSc i Sp 6lk i' ------

(h) mogq uczestniczy( w jego posiedzeniach w drodze konferencji telefonicznej lub

italli, azigtt kt6remu wszyitkie osoby uczestniczqce w posiedzeniu mog4 jedno-

sig ze soba. Takie uczestniczenie uwaza sig za uczestnictwo osobiste'---

(i)

(t)

{z)

ArtYkul 8

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stary nadzdr nad dzialalnosci4 Spdlki i sklada sig z co najmniej trzech

czlonk6w. Przewodnicz4cy nady Nadzorczej jest wybierany przez Czlonk6w Rady Nadzorczej ze swe-

go grona.-----

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi dwa lata. Czlonkowie Rady Nadzorczel mog4 byC wyzrraczenl na

ponownq kadencj g.-----

Do'obowiqzk6lv Rady Nadzorczej naleLy, w szczeg6lnoSci: ---------*

(a) badanie raportu.z dzialalnosci spdlki oraz sprawozdania finansowego Sp6lki co do ich zgodno-

ici z tsiggami rachunkowymi, dokumentacjq oraz stanem faktycznym;

(b) rozpatrywanie wniosk6w Zuzqdu w zakresie przeznaczenia zyskow lub pokrycia stlat;---------

(3)



(c) przedstawianie walnemu zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnych r.ocznych raport6w z rczu)-tatow powyzszych badari; --

(d) okredlenie wynagrodzenia czlonk6w Zarzqdu;

(e) wyrazenie zgody w przedmiocie utworzenia i zamknigcia oddzial6w i podmiot6w zaleznydtorazuczestniczenjawsp6lkachorazinnychosobachprawnych;---

(f).wyrazenie zgody na sprzedaz,iakiejkolwiek czgsci przedsigbiorstwa Sp6lki lub na sprzeda| ja-
kichkolwiek udzial6w / akcji w spdlkach lub innych osobach p.awnych; _-:_________-____

(g) wyznaczenie bieglych rewidentdw dra zbadania sprawozdari finansowych sp6lki;

(h) wyrazanie zgody na warunki sprzeda2y nieruchomosci przemystowej, w tym takze prawa uzyt-
kowania wieczystego; ------------------------:---------

(i) emisja obligacji nie bgd4cych obligacjami zprawsmpierwszefistwa lub zamiennymi na akc.je.---

(4) Posiedzenia Rady rzewodniczqcego lub, w przypadku jego czasowe.;niezdolno5ci do w
danie Zarz4du rub l;K,:o:H:l T,?.l.#::i[il,';H iXrjl?Ji-posiedzeniu bgd4 wysylane, w tym pocztq elektronicznq, nie pdznLj niZ na dwa tygodnie fr.a ptuno-wanym tertninem posiedzenia albo w takiej wczedniejszej dacie, jaka moze zostai uzgodn iona przez
wszystkich czlonk6w Rady Nadzorczej. _____-_

Uchwaty Rady Nadzorczej sE podejmowane w obecnosci wigkszosci jej czionk6w. Uchwaty zapadaj4wigkszosci4 co najmniej 2/3.glos6w' Uchwa{y mog4 byc r6wnie2 poi.lro*un. w drodze jtosowanla
piscmnego, w przypadku, gdy Zaden z czlonk6w Rady Nadzorczej nie zglosi sprzeciwu wobec takiegotrybu glosowania. ---------

Protokoly s4 sporzqdzane podczas posiedzerl Rady Nadzorczej. _*___-_

Czlonkowie Rady Nadzorczej mog4
nej lub innego $rodka komunikacji, dz
jednoczednie komunikowad sig ze sobq
kowie rady Nadzorczej mogE r6wnie2
koinunikacji bezpo5redniej lub za po$rednictwem inn

(s)

(6)

(7)

(2)

(l)

(8) (s krei I ony)

Artykul 9
Wa Ine Zgro madzenie Akcjona riuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyzszym organem Sp6lki.

Nastgpuj4ce sprawy v,'ymagajquchwaly Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszyi _________-_

badanie t ptzyjqcie b4d2 odrzucenie sprawozdanja finansowego, lqcznie z bjlansem, rachunkiem zy-
skow i sh'at oraz sprawozdanient Zarz:4du za poprzedni rok,-jak rdwnjez udzieleniem lub odnrowa
udzielenia absolutorium Zarz4dowi,--- _-______-_________-__-___-- j

wszelkie decyzje dotyczqce rcszczeh odszkodowawczych dotycz4cych utworzenia Sp6lki, sprawowania
nad ni4 nadzorulub zarz4dzania niq, ---------

wyra2e,tie zgody na zbycie lub wydzierLawienie przedsigbiorstwa Spdiki

podzial zysku netto oraz pokrycie straty, ---------

(a)

(b)

(c)

(d)



(e)

(t)

/o\

(h)

zmiana Statutu,

podwyr-szenie lub obni2enie kapitalu zakladowego,

emisja obligacji z prawem pierwszelistwa lub zamienn5'mi na akcje, ----:--

tozwi4zalie i likwidacja Sp6lki, -------

(k) podejmowanie decyzji w innych kwestiach podniesionych prz.ezorgany Spolki lub, gdy wymagalq tego I

przeplsy prawa. ------

(3) Zwyczajne Walne Zgroma,Jzenie Akcjonariuszy odbywa sig w ci4gu szeSciu (6) miesigcy po zakon-

czeniu roku obrotowego SP6lki

(4) Naclzwyczajne Walne Zgrornadzenie Akcjonariuszy jest zwolywane przez Zat'zqd Spdiki na 24danie

Rady Nadzorczej lub Peoplefone w ciqgu l4 (czternastu) dni od dorgczenia stosownego 2qdania. W

przypadku, gdv Zarz4d nie zwola Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przewidzianym termi-

nie, prawo zwolania takiego Zgronadzenia przyslugiwai bgdzie Radzie Nadzorczej.

(5) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest prawidlowo zwolane oraz zdolne do podjgcia uchwal, gdy

jest na nim reprezentowany caty kapitai zakladowy ----------

(6) Wszystkie uchwaly s4 podejmorvane jednomySlnie. '----------

(7) Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczy przedstawiciel jednego ze Akcjonariuszy' Z.

kaZdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy notariusz sporz4dza protokol, kt6ry zostaje podpisa-

ny przezPrzewodniczqcego przedmiotowego posiedzenia oraz osobg sporz4dzal1cq protok6l.-'-------

(S) Nie u,olno podejmowad uchwal nie umieszczonych w porz4dku obrad Walnego Zgromadzenia, ktote

zostalo rozeslane Akcjonariuszom l4cznie z zaproszeniem, chyba 2e na Zgromadzeniu reprezentowa-

ny jest caly kapital zakladowy i 2adna z obecnych os6b nie zglosila zastrzezen, co do podjgcia takiej

ulhwaiy. iym nie mniej, wnioski o zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski

o charakterze porz4dkowyrn mogq byi uchwalane nawet, gdy nie zostaly umieszczone w porz4dku

obrad. ----*--

(9) tJdzial w Zwyczalnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Nadz*yczajnym Walnym Zgroma-

dzeniu Akcjonariuszy jest mo2liwy przy wykorzystaniu Srodk6w komunikacji elektronicznej, co

obejmuje rv szcze96lno$ci: ----------
a) transmisjg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Nadzwyczajnego Walnego

Zgr ornadzenia Akcj on ari us zy w czas i e rze czy w i stym

b) dwustronnq komunikacjg w czasie rzeczywistym, w ramach kt6rej akcjonariusze mogq wypowia-

da6 sig w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadz.enia Akcjonariuszy, przebywajqc w miejscu innym niz miejsce obrad Zwy-

czajnefo Wainego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ak-

cjonariuszy,
c) wykonywanie osobi3cie lub przez pelnomocnika prawa glosu przed lub w toku Zwyczajnego Wal'

nego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----
t0) Udzial akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Nadzwyczajnym Wal-

nymZgrornadzeniu Akcjonariuszy, przy wykorzystaniu Srodk6w komunikacji elekffonicznei, moze

poOt"guO jedynie wymogom i ograniczeniom, kt6re sq niezbgdne do identyfikacji akcjonariuszy i

zapewn ieni a bezpieczefistwa komun ikacj i elektronicznej, ----------

(i) wyraZenie zgody napolqczenie z innymi sp6lkami Iub

0) okre$lenie wynagrodzenia czlonkow Rady Nadzorcze.l

a'
l
l'

:;
t:

a.
i
t

;_

;

::

l0

L4
f t'
I



(2)

ArtYkul l0
Finanse i rachunkowoSd

(l) Rok obrotowy Spdtki trwa od I stycznia do 3l gructnia'-Tym nie nrniej' pierwszy rok obrotowy spo{ki

r.ozpocz),na ,iq r cni.rn ,o.po.rg.iu dzialalnoSciprzez Sp-6lkq oraz korlczy siq z dniern 3l grudnia na-

slepnego roktt. -------'-

l(siggi, r.achunki oraz akta Sp6lki sq prowatlzone w jgzyku polskim zgodnie w prawem obowiaztlrlcyln

w Po'isce oraz dobryrni praktykarni zawodowyrni

(3) Sprarvozdania tinansowe Sptrlki se 
99r.oi-znie 

baclane przezfirmg audytorskq posiadajqcq zezwolenie na

" 
plowadzenie audyt6w na terenie Polski' Koszty takich audyt6w ponosi Sp6lka'

(4)Wterrninie60(szeScdziesiqciu)dnipozakoficzettiurokuobrotowegoZarz4dsporzqdzi|.ocznespla.
wozdarriefinansowe,lqczniezbilansem,r'achunkiemzysk6wistratorazsprawozdaniefi\ZarzqdLtT'
Jzialalnosci Spdlki. Dokunrenty te zosranq przedsrawione Radzie Nadzorczej.--

(5) Po z.atwierdzeniu przez walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Sp6lki zostanie

opublikou,ane przezZarzqdoiaz- dostarczon. oafo*itanim iotit<ini wladzom oraz- instytucjorlr zgodnie

z polskirn Praw€nl.

{a) (skra!lotttt)

.t

t'l'

Artykul I I
Rozwi4zanie i likwidacia SP6lki

(l) Sp6lka moze zostac rozwiqzana uchwalq wulnrgo zgromadzeniu Akcjonariuszy ot?,zw innych sytuaclaclt

okresionvch w Kodeksie sp6{ek handlowych' ---'-'--

rdzeniu likwidacji. O ile uchwala Walnego Zgromadzenia Ak-
(2) Sp6lka rno2e zostai rozwi4zana po przeprowe

;j;#irr;_y nie stanowi inaczej,lako'likwiditorzy dzialajqCzlonkowie Zarzqdu----'-

(3) Likwidac.ig prowadzi sig pod firmq sp6lki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji" zgodnie z postgpowanrem

iiiwiaacy.inym okredlonyrn * Kodtktit sp6lek handlowych' '-*----

(b) (skreilonY)

Artykul l2
Lalolyciele i kosztY

|. Zalozycielanri Spotki sq: ----------'-'--l-----:-:--:-----;:-- :-;;-'";;;-;:--:;--.;:;;;;--;:;:;;,;- ;';;;;il;:ili:il; ;;:-;;;;;, cenerar Guisan-Quai 
'o: 

tl93 
^L1'l*"ti1:i:'ii:,'";'l?,Yol,,I,iH.;; ,#ii'ufi#"r.r.rir" r,";il;r;" pod nu,nerem cH-020.3.028.'776-8, posiadajqcq numer po-

datnika VA't' 62 I 7'l 0, (,,Peoplefone")'---'-

2i Peoplefone Beteiligungsgesellschaft mbll, adres: wankelstr' 5,85046 lngolstadt' Niemcy' z sie-

dzibq w lngolstadt, zafeJesrrowan; ;; ;iltenr 4033 (,.Peoplefone Beteiligungsgesellsclraft

mbl'1").

2. Szacunkowe koszly zawiqzaniaSpolki. kt6re zostanq poniesione przez Sp6lk9, wynoszq 15"000 (piEtnascie

tysigcy) zlotych. -'-----

ll


