STATUT
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

Jednolity tekst Statutu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 12 lipca 2021 r., uwzględniający zmianę przyjętą przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2021 r., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym w dniu 16 lipca 2021 r.
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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1.

Założycielem Spółki są Polskie Koleje Państwowe S.A. (zwane dalej: „PKP S.A.”).

2.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

3.

Spółka prowadzi działalność pod firmą: PKP CARGO Spółka Akcyjna i może używać
skrótu firmy: PKP CARGO S.A.

4.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§2

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i
restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.
§3
1.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.

2.

W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa,
zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, uczestniczyć w organizacjach
gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zakładać inne spółki krajowe i zagraniczne,
jak również przystępować do innych spółek.
§4

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem
pierwszeństwa.

II.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§5

1.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)

działalność związana z transportem i gospodarką magazynową, w tym:
a)

transport kolejowy pasażerski międzymiastowy PKD – 49.10.Z,

b)

transport kolejowy towarów PKD – 49.20.Z,

c)

magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD – 52.10.A,

d)

magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD – 52.10.B,

e)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD – 52.21.Z,
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2)

2a)

3)

f)

przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD –
52.24.C,

g)

działalność pozostałych agencji transportowych PKD – 52.29.C;

działalność związana z handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów
samochodowych, wyłączając motocykle, w tym:
a)

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD – 45.20.Z,

b)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli PKD – 45.31.Z,

c)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli PKD – 45.32.Z,

d)

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD – 46.69.Z,

e)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD – 46.71.Z,

f)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD – 46.77.Z,

g)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD – 46.90.Z,

h)

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD –
47.30.Z,

i)

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.78.Z,

j)

sprzedaż
detaliczna
artykułów
używanych
wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.79.Z,

k)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet PKD – 47.91.Z,

l)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami PKD – 47.99.Z;

prowadzona

w

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w tym:
a)

działalność holdingów finansowych PKD – 64.20.Z,

b)

pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD – 64.99.Z,

c)

pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD – 66.19.Z;

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym:
a)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD – 69.20.Z,
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a)

działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych PKD – 70.10.Z,

a2)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania PKD – 70.22.Z,

a3)

badania i analizy związane z jakością żywności PKD – 71.20.A,
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4)

5)

6)

b)

pozostałe badania i analizy techniczne PKD – 71.20.B,

c)

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych PKD – 72.19.Z,

d)

działalność agencji reklamowych PKD – 73.11.Z,

e)

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji
PKD – 73.12.A,

f)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych PKD – 73.12.B,

g)

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) PKD – 73.12.C,

h)

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach PKD – 73.12.D,

i)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD – 74.90.Z;

działalność związana z budownictwem, w tym:
a)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD – 41.10.Z,

b)

roboty związane z budową dróg i autostrad PKD – 42.11.Z,

c)

roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD –
42.12.Z,

d)

roboty związane z budową mostów i tuneli PKD – 42.13.Z,

e)

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD – 42.21.Z,

f)

roboty
związane
z
budową
elektroenergetycznych PKD – 42.22.Z,

g)

roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD – 42.91.Z,

h)

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 42.99.Z;

linii

telekomunikacyjnych

i

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, w tym:
a)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD – 68.10.Z,

b)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym PKD
– 68.20.Z,

c)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD – 68.32.Z;

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:
a)

wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli PKD – 77.12.Z,

b)

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 77.39.Z,
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c)
7)

8)

9)

działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
PKD – 81.10.Z;

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w tym:
a)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD – 55.10.Z,

b)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD – 55.20.Z,

c)

pozostałe zakwaterowanie PKD – 55.90.Z,

d)

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD – 56.10.A;

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, w tym:
a)

działalność muzeów PKD – 91.02.Z, -

b)

działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych PKD – 91.03.Z;

inna działalność, w tym:
a)

naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego PKD – 33.17.Z,

b)

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych PKD – 35.30.Z,

c)

pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD – 64.19.Z,

d)

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD
– 85.59.B,

e)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z,

f)

pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,

g)

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność PKD – 63.11.Z,

h)

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z,

i)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania PKD – 70.22.Z,

j)

badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z,

k)

działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników PKD – 78.10.Z,

l)

pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD –
78.30.Z,

m)

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD –
82.11.Z,

n)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD –
82.30.Z,

o)

działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD –
82.91.Z,
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p)

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana PKD – 82.99.Z,

oraz każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej.
2.

Zmiana niniejszego Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki
(art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy,
którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie
powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących
co najmniej połowę kapitału zakładowego.

3.

W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa
Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych
przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może
być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.

4.

Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony
cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.). Koordynacja zadań
wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony
podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań
wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
III.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§6
Kapitał zakładowy

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście
trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt
złotych) i dzieli się na:
1)

43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy)
akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych) każda;

2)

15 (słownie: piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;

3)

1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie)
akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych) każda.

2.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

3.

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.

4.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

5.

Akcje serii C, o których mowa w ust. 1 pkt 3), objęte są zakazem zbywania w okresie
dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy
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Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z chwilą wygaśnięcia powyższego zakazu
zbywania akcji, akcje serii C ulegają zamianie na akcje na okaziciela.
§7
Kapitały zapasowy i rezerwowe
1.

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z
działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej
8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie
osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał
zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne
Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału
zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu
finansowym.

2.

Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały.
Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały
rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także
na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka
może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.

3.

Spółka może tworzyć inne fundusze.
§8
Umorzenie akcji

1.

Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za
zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).

2.

Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu
wynagrodzenie. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

3.

Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
IV.

ORGANY SPÓŁKI
§9

Organami Spółki są:
1)

Walne Zgromadzenie;

2)

Zarząd; oraz

3)

Rada Nadzorcza.
V.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 10
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1.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazywany jest na piśmie przez Prezesa
Zarządu. Wskazany w taki sposób Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera
Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie wskaże Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się
przepisy art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariusza, którego
udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekracza 33%. W takim przypadku
akcjonariusz
zwołujący
Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie
wyznacza
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Postanowienia niniejszego ustępu nie
uchybiają art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3.

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.

4.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji,
z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 7.

5.

W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o
możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić
akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.

Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień
regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej
Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:

7.

1)

transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

2)

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze
będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad;

3)

wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu
w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego
Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego
Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
§ 11

1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że
przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla
powzięcia danej uchwały.

2.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
§ 12

1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu
spółek handlowych, innych ustaw lub postanowieniami niniejszego Statutu.
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2.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami
Kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw, należy:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu
w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2;
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem
uprawnień osobistych PKP S.A. wskazanych w § 19 ust. 2 i ust. 9 zdanie 1 oraz
uprawnień pracowników Spółki wskazanych w § 19 ust. 3;
3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu tak długo, jak udział PKP S.A. wynosi
ponad 50% kapitału zakładowego Spółki, oraz tak długo, jak wymagają tego
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
4) przyjmowanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
5) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki
oraz do świadczenia usług dodatkowych.

3.

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

4.

Składniki aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów
w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Spółka zbywa w trybie przetargu lub aukcji.

5.

Wymogu zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji, o
którym mowa w ustępie 4, nie stosuje się do:
1) wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki,
2) podziału lub połączenia Spółki,
3) zbycia udziałów lub akcji innej spółki.
§ 13

1.

Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje
ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym
Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu
odbywania Walnego Zgromadzenia. Powyższego ograniczenia nie stosuje się dla celów
ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie
o ofercie publicznej.

2.

Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w
dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego ograniczenie, o
którym mowa w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania prawa głosu, w tym również jako
użytkownik, z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących
w Spółce, a także jakiegokolwiek innego podmiotu, który nabędzie akcje Spółki
przysługujące akcjonariuszom, o których mowa powyżej, w związku z ich likwidacją.

3.

Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między
którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami
opisanymi poniżej.
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4.

Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 1 jest każda osoba oraz jej podmiot dominujący lub
zależny, którym przysługuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która
nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej
z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, a także osoby
uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, mimo zbycia posiadanych akcji po
dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5.

Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu
rozumie się, odpowiednio, osobę:

6.

1)

spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych;
lub

2)

mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo
jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu
przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; lub

3)

mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla,
jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej
albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej
wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej)
w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości; lub

4)

która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot
zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów Ustawy o przejrzystości
stosunków finansowych; lub

5)

której głosy wynikające z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki
podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach
określonych w przepisach Ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem,
zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami
ust. 3 – 7, są łącznie zwani „Zgrupowaniem”. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu
głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład
Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce
przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład
Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:
1)

dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się
procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów
przysługujących całemu Zgrupowaniu;

2)

oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w
Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;

3)

dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego
udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której mowa w pkt 2);

4)

liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład
Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę
do jednego głosu;
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5)

ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego
na Walnym Zgromadzeniu.

7.

W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów każdy akcjonariusz Spółki,
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki,
podlegający ograniczeniu prawa głosu, udzielił informacji, czy jest on w stosunku do
dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w
rozumieniu ust. 5.

8.

W wypadku wątpliwości, wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa głosu
należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.
VI.

ZARZĄD
§ 14

1.

Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na
wspólną kadencję trwającą trzy lata.

2.

Tak długo jak PKP S.A. dysponuje wszystkimi głosami na Walnym Zgromadzeniu, oraz
tak długo, jak wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Prezesa
Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3.

Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, tak długo, jak do Skarbu Państwa, PKP S.A. lub innych
państwowych osób prawnych należy mniej niż 100% akcji Spółki, Prezesa Zarządu oraz
pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na zasadach
określonych w ust. 4 – 6 poniżej.

3a. Umowę z członkiem Zarządu zawiera upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej członek
Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, na
zasadach określonych w tej uchwale.
4.

W przypadku, w którym udział PKP S.A. w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50% lub
mniej, PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyłącznego wskazywania
kandydatów na Prezesa Zarządu. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej pisemnego oświadczenia.

5.

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów
przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się
wyższym wykształceniem, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP
oraz być niekaranym. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie
stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego
uchwał. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w zdaniu
pierwszym powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji i
restrukturyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.

6.

Powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa
w ust. 5 powyżej) następuje zgodnie z następującymi zasadami:
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1)

powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym
mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania
kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin
przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków
Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w
szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na
poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania
Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej
spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych
w § 20 i 21 poniżej;

2)

w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;

3)

o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na
stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza
profesjonalna firma doradztwa personalnego („Doradca Rekrutacyjny”) wybrana
uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania
Członków Zarządu;

4)

Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza
pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych
kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku
niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko
członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez
rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;

5)

powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących
udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia
Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem
informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

6)

komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z
postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na
zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w
formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;

7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds.
nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat
wprowadzonych zmian;
8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie
Doradcy Rekrutacyjnego;
7.

W wypadku osiągnięcia lub przekroczenia przez któregokolwiek z akcjonariuszy, lub
jakiekolwiek Zgrupowanie w rozumieniu § 13 ust. 6, 33% udziału w kapitale
zakładowym Spółki, podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o odwołaniu lub
zawieszeniu w czynnościach Zarządu lub członka Zarządu wymaga większości 75%
głosów. Większości 75% głosów wymaga również podjęcie przez Walne Zgromadzenie
uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach Zarządu lub członka Zarządu.
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8.

Postanowienia ust. 7 powyżej nie dotyczą sytuacji, w której akcjonariuszem, który
osiągnął lub przekroczył 33% udział w kapitale zakładowym Spółki, jest PKP S.A. lub
Zgrupowanie, w którego skład wchodzi PKP S.A.

9.

Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

10.

Członek Zarządu, musi spełniać wymagania określone w art. 22 Ustawy o zasadach
zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem, że wymogi wskazane w niniejszym
zdaniu nie mają zastosowania do członków Zarządu kadencji bezpośrednio następującej
po kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie pierwsze, pełniących funkcje w dniu wejścia
w życie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

11.

Zważywszy, że węzeł obligacyjny łączący każdego członka Zarządu ze Spółką stanowi
specyficzny stosunek organizacyjno-korporacyjny, którego przedmiotem jest
prowadzenie spraw Spółki oraz zarządzanie Spółką z należytą starannością, z którego
wynika zobowiązanie członka Zarządu do starannego działania z zastosowaniem
podwyższonego miernika staranności obejmującego profesjonalny charakter
wykonywania obowiązków w organie zarządczym, każdy członek Zarządu:

12.

1)

jest zobowiązany do wykonywania swoich praw i obowiązków osobiście, z
najwyższą profesjonalną starannością, z zastrzeżeniem postanowień Statutu i
odpowiednich przepisów prawa;

2)

nie może podejmować żadnych działań lub wykonywać jakichkolwiek zajęć, które
byłyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wzbudzić podejrzenie o
stronniczość tego członka Zarządu lub sprzyjanie swoim prywatnym interesom;

3)

jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Spółki oraz dokumentów przekazanych członkowi Zarządu w
związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Zarządzie oraz nieudostępniania
ich innym osobom, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.

Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, do wiadomości Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 15

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest
wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden
członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
§ 16
1.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

2.

Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3.

Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały
Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:
1)

zaciąganie kredytów i pożyczek;

2)

ustanawianie hipotek i zastawów;
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2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej
50.000 złotych;
3)

udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;

4)

wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli;

5)

zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;

6)

utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą;

7)

zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;

8)

powołanie prokurenta;

9)

wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;

10) tworzenie kapitałów rezerwowych;
11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do
Rady Nadzorczej;
12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości.
4.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby
głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się
decyduje głos Prezesa Zarządu.

5.

Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

6.

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7.

Zarząd działa na podstawie regulaminu, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą
na wniosek Prezesa Zarządu.

8.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym
zakresie określa regulamin Zarządu.

9.

Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może
upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom
Zarządu.

10.

Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w
Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.
§ 17

1.

Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych
sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie
sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i
wyniku finansowym Spółki.

2.

Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej co najmniej raz w roku
sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,
usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
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i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3
Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym o ile będą miały zastosowanie do
Spółki wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły
rok obrotowy.
§ 18
Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy
przewidywanej na koniec roku obrotowego.

VII.

RADA NADZORCZA
§ 19

1.

Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 poniżej oraz § 22, Rada Nadzorcza liczy od jedenastu do
trzynastu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Z zastrzeżeniem postanowień
ust. 2 i 3 poniżej członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

2.

PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie,
gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby
całkowitej w dół) powiększonej o jeden.

3.

Pracownicy Spółki mają prawo do powoływania i odwoływania trzech swoich
przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Regulamin przeprowadzania wyborów
przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej przyjmuje Rada Nadzorcza.
Niedokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników nie
stanowi przeszkody dla powołania Rady Nadzorczej i skutecznego podejmowania przez
nią uchwał.

4.

Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

5.

PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyznaczenia Przewodniczącego Rady
Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 Kodeksu spółek handlowych. W wypadku
niewyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez PKP S.A. w terminie
trzydziestu dni od wyboru Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.

6.

Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 i ust. 5, wykonuje się w drodze
doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia, odpowiednio, o powołaniu lub odwołaniu
danego członka Rady Nadzorczej lub o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.

7.

Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.
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8.

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala PKP S.A., przy czym dotyczy to również
wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie
art. 385 Kodeksu spółek handlowych (w takim wypadku Rada Nadzorcza może liczyć od
pięciu do trzynastu członków). Uprawnienia osobiste, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia.

9.

W razie wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej wybranych
w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 Kodeksu spółek
handlowych, PKP S.A. będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania jednego
nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce. Pozostałych członków Rady
Nadzorczej będzie powoływało Walne Zgromadzenie.

10.

W razie odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez
pracowników, w czasie trwania kadencji, do czasu uzupełnienia liczby członków Rady
Nadzorczej wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile
w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków.

11.

Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej nastąpiło
w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP oraz
postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.

12.

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony
w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio
podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem
Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do
członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Członkiem Rady
Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1- 3 i 5 Ustawy
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem że wymóg posiadania
pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób
prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, wymóg spełnienia przesłanek określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, nie dotyczą przedstawicieli pracowników wybranych do Rady Nadzorczej.

12a. Właściwy organ lub podmiot, o których mowa w § 19 ust. 1-3 Statutu są obowiązane
niezwłocznie podejmować działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej,
który nie spełnia wymogów określonych w Statucie, z zastrzeżeniem że obowiązek
niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej
nie stosuje się do członka Rady Nadzorczej wskazywanego przez podmiot inny niż
podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa,
państwowa osoba prawna, spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby
prawnej lub spółka, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej
osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
13.

Członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z ust. 3 powyżej może być odwołany także
z ważnych powodów przez Walne Zgromadzenie.

14.

Zważywszy, że węzeł obligacyjny łączący każdego członka Rady Nadzorczej ze Spółką
stanowi specyficzny stosunek organizacyjno-korporacyjny, którego przedmiotem jest
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świadczenie z należytą starannością stałego nadzoru nad Spółką, z którego wynika
zobowiązanie członka Rady Nadzorczej do starannego działania z zastosowaniem
podwyższonego miernika staranności obejmującego profesjonalny charakter
wykonywania obowiązków w organie nadzorczym, każdy członek Rady Nadzorczej:

15.

1)

jest zobowiązany do wykonywania swoich praw i obowiązków osobiście, z
najwyższą profesjonalną starannością, z zastrzeżeniem postanowień Statutu i
odpowiednich przepisów prawa;

2)

nie może podejmować żadnych działań lub wykonywać jakichkolwiek zajęć, które
byłyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wzbudzić podejrzenie o
stronniczość tego członka Rady Nadzorczej lub sprzyjanie swoim prywatnym
interesom;

3)

jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Spółki oraz dokumentów przekazanych członkowi Rady
Nadzorczej w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej
oraz nieudostępniania ich innym osobom, chyba że obowiązek taki wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Spółce, do wiadomości
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 20

1.

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne
Zgromadzenie, powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających
znaczące powiązania ze Spółką określone w:
1)

§ 21 Statutu;

2)

Załączniku II do Zalecenia KE;

3)

Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.;

4)

Ustawie o biegłych rewidentach.

2.

Kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne
oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności wskazanych w ust. 1. Członek Rady
Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Spółkę o
niespełnianiu któregokolwiek kryterium niezależności. Zarząd w terminie dwóch tygodni
od powzięcia informacji o niespełnianiu kryterium niezależności przez niezależnego
członka Rady Nadzorczej zwoła Walne Zgromadzenie w celu dokonania zmiany składu
Rady Nadzorczej.

3.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których
mowa w ust. 1 powyżej, są wyłącznie akcjonariusze Spółki, którzy na Walnym
Zgromadzeniu dysponują prawem głosu z akcji Spółki reprezentujących nie więcej niż
10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
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§ 21
1.

2.

3.

Członek Rady Nadzorczej wybierany w trybie § 20 powyżej powinien spełniać
następujące kryteria niezależności:
1)

osoba ta nie może być osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w
Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w
stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w
stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada
ponad 10% udziału w kapitale zakładowym;

2)

osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o
której mowa w pkt 1) powyżej;

3)

osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia
akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce ani być
takim akcjonariuszem;

4)

osoba ta nie może być osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki
posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także z podmiotem
dominującym lub zależnym w stosunku do takiego akcjonariusza, a także z
podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do takiego
akcjonariusza;

5)

osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o
której mowa w pkt 4) powyżej.

Na potrzeby niniejszego paragrafu termin „osoba powiązana” oznacza osobę, która:
1)

wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w wypadku spółki
osobowej również wspólnika lub komplementariusza;

2)

pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe
dotyczy osób, które w terminie ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady
Nadzorczej pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze.

Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny
rozumie się, odpowiednio, osobę spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4)
Kodeksu spółek handlowych.
§ 22

Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady
Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż to ustalono zgodnie
z § 19 ust. 8 powyżej, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych
uchwał.
§ 23
1.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie
wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
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2.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej
liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.

3.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu lub
Zarządu wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 24

1.

Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

2.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 25

1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności.

2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3.

Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw
do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1)

(skreślony);

2)

wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy
przewidywanej na koniec roku obrotowego;

3)

powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu
w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 3;

4)

powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu na zasadach wskazanych w § 14 ust.
4 i ust. 6 oraz członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez
pracowników na zasadach wskazanych w § 14 ust. 5 i ust. 6;

5)

ustalanie liczby członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia członków
Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 3;

6)

zatwierdzanie regulaminu Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu;

7)

wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego PKP S.A. wskazanego w § 19
ust. 5;

8)

przyjmowanie i zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;

9)

przyjmowanie i zmiany regulaminu przeprowadzania wyborów przedstawicieli
pracowników do Rady Nadzorczej;

10)

przyjmowanie i zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu;

11)

przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;
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12)

wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziału Spółki;

13)

wyrażanie zgody na:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w
prawie użytkowania wieczystego,
b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem
obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek
zależnych Spółki,
c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych
- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia
milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony
przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia
Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu
działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów
przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową
obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w
tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy
o ofercie publicznej;

13a) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu
Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych,
rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym
wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych
składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a
także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres
dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli
wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów,
przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
a)

umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do
odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową
przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów
zawieranych na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na
czas oznaczony,

b)

umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika
majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową
przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie
przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
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– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy
zawieranej na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas
oznaczony;
13b) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy
o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a)

100 000 000 złotych lub

b)

5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

13c) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości
przekraczającej:
a)

100 000 000 złotych lub

b)

10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

13d) wyrażanie zgody na zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej
przekraczającej:
a)

100 000 000 złotych lub

b)

10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

14)

wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie funduszy celowych;

15)

zatwierdzanie biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;

16)

wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do organizacji gospodarczych;

17)

zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki;

18)

wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub
(ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z
podmiotem powiązanym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów
wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przy czym dla
ważności uchwały wymagana jest akceptacja przez przynajmniej jednego z
członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i
podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20
powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej. Powyższemu obowiązkowi nie
podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w
którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;

19)

wyrażanie zgody na:
a) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku
o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy
aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
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b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów
w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
19a) wyrażanie zgody na zawarcie:
a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub w innych
umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych
netto, w stosunku rocznym;
b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz
usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie
powyżej kwoty, o której mowa w ppkt a);
c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość
wynagrodzenia nie jest przewidziana;
20)

zezwalanie na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Prezesa lub członka
Zarządu, w tym w szczególności na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;

21)

opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu;

22)

(skreślony).
§ 26

1.

Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem postanowień w § 20 i § 21, powołuje komitet audytu
składający się z nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że
większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący komitetu audytu, spełnia
kryteria niezależności, i:
1) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
oraz
2) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Spółka, lub poszczególni członkowie komitetu audytu w
określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

2.

Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
1)

nadzór nad komórką zajmującą się audytem wewnętrznym;

2)

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
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3)

monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej systemów
zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie
sprawozdawczości finansowej;

4)

monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

5)

kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy
audytorskiej, w tym w zakresie świadczenia przez firmę audytorską na rzecz Spółki
usług innych niż badanie;

6)

przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji firmy audytorskiej zgodnie
z przyjętymi w Spółce politykami.

7)

dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem;

3.

Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech
członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej
spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej,
który pełni funkcję przewodniczącego.

4.

Komitet ds. nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem
kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i
powoływania członków Zarządu.

5.

Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. Szczegółowe zadania oraz zasady
powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów określa regulamin Rady
Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.

VIII.

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 27
1.

Uprawnienia osobiste przyznane PKP S.A., o których mowa w § 14 ust. 4 oraz § 19,
przysługują zawsze wtedy, gdy PKP S.A. posiada akcje stanowiące co najmniej 25%
kapitału zakładowego Spółki.

2.

W przypadku likwidacji PKP S.A. oraz pod warunkiem, że Skarb Państwa posiadać
będzie akcje stanowiące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki, Skarbowi
Państwa przysługiwać będą następujące uprawnienia osobiste:
1)

uprawnienie do wskazywania kandydatów na Prezesa Zarządu w zakresie
określonym w §14 ust. 4;

2)

uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w
zakresie określonym w § 19 ust. 2 i 9;

3)

uprawnienie do wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie
określonym w § 19 ust. 5; oraz

4)

uprawnienie do ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym
w § 19 ust. 8.
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3.

W wypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia
niniejszego Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zostaną zastąpione przez
odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

4.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ust. 4, wybory członków organów w trybie
określonym w § 14, § 19 oraz § 20 następują po raz pierwszy w związku z wygaśnięciem
mandatów członków Zarządu i Rady Nadzorczej pełniących te funkcje w Dniu
Rejestracji, przy czym od Dnia Rejestracji członków Rady Nadzorczej pełniących tę
funkcję w tym dniu, innych niż przedstawiciele pracowników Spółki, uważa się za
powołanych przez PKP S.A. w trybie określonym w § 19 ust. 2. W terminie sześciu
miesięcy od Dnia Rejestracji, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia
pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. skład Rady Nadzorczej powinien zostać uzupełniony
tak, aby spełnione zostały wymogi co do liczby jej członków określone w § 19 ust. 1
zdanie 1 oraz § 20 ust. 1; w tym celu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie.

5.

Kadencja członków Zarządu pełniących funkcję w Dniu Rejestracji staje się wspólna z
Dniem Rejestracji i upływa w trzecią rocznicę Dnia Rejestracji. Kadencja członków Rady
Nadzorczej pełniących funkcję w Dniu Rejestracji ulega przedłużeniu i upływa w trzecią
rocznicę Dnia Rejestracji.

6.

Postanowienia § 14 ust. 5 wchodzą w życie z dniem pierwszego notowania akcji Spółki
na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7.

Zmiana § 26 ust. 3 lub ust. 4 oraz niniejszego ust. 7 wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów w obecności akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) głosów plus jeden głos z ogólnej
liczby głosów w Spółce.

8.

Kwoty wskazane w Statucie stanowią kwoty brutto, chyba że wyraźnie wskazano że są
to kwoty netto.
§ 28

1.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.

2.

Za wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz innych ogłoszeń
związanych z Walnym Zgromadzeniem, Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone
w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników.
§ 29

Dla potrzeb niniejszego Statutu:
1.

„Dzień Rejestracji” oznacza dzień rejestracji zmian niniejszego Statutu wynikających z
Uchwały nr 55/2013 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2013 roku.

2.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.” oznacza zbiór praktyk wprowadzony przez Giełdę Papierów
Wartościowych na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.
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3.

„Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.
U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

4.

„Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

5.

„Pakt Gwarancji Pracowniczych” oznacza Pakt gwarancji pracowniczych – Umowę
dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez
Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy
PKP CARGO z dnia 2 września 2013 r.

6.

„Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP” oznacza ustawę z dnia 8 września
2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 680 ze zmianami).”

7.

„Ustawa o ofercie publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze
zmianami).

8.

„Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami).

9.

„Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów” oznacza ustawę z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami).

10.

„Ustawa o rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami).

11.

„Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych” oznacza ustawę z dnia 22 września
2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a
przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zmianami).

12.

„Ustawa o biegłych rewidentach" oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089
z późn. zm.).”.

13.

„Zalecenie KE” oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku
dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.2005.52.51).

14.

„Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym” oznacza ustawę z dnia 16
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz.
2259).
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