PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd FEERUM S.A. („Emitent” lub „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości treść
projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień
26 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Emitenta w Chojnowie, przy ul Okrzei 6.
Ad pkt 2 porządku obrad
„Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki wybiera Pana/Panią [] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Ad pkt 4 porządku obrad
„Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §22 „Regulaminu Walnego
Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie”, postanawia powołać do
Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [] i Pana/Panią [].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Ad pkt 5 porządku obrad

„Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §25 „Regulaminu Walnego
Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie”, niniejszym przyjmuje
następujący porządek obrad:
1.

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3.

Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.

Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5.

Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

6.

Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;

7.

Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;

8.

Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;

9.

Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

10.

Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

11.

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Ad pkt 6 porządku obrad

„Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego
Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 §
5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu,
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2016.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu
Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016
obejmujące:
1)

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 159.375 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć
milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

2)

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
wykazujący stratę netto w kwocie 4.647 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony
sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),

3)

sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4.647 tysięcy złotych
(słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),

4)

zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.647 tysięcy złotych
(słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),

5)

rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.244 tysięcy
złotych (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),

6)

informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne
informacje objaśniające.
§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek
Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016
obejmujące:

1)

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.379 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt
dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

2)

skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.631 tysięcy złotych (słownie: cztery
miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),

3)

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4.631
tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),

4)

skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
4.631 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy
złotych),

5)

skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
7.248 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy
złotych),

6)

informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne
informacje objaśniające.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Ad pkt 7 porządku obrad
„Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395
§ 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016,
sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016
i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz ocenę sytuacji Spółki w 2016 roku.
§2
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Ad pkt 8 porządku obrad
„Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowy 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu
spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto osiągniętą w roku obrotowym 2016
w kwocie 4.647 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy
złotych) ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki.
§2
Wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Ad pkt 9 porządku obrad
„Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Ad pkt 10 porządku obrad
„Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
„Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi
Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
„Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
„Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu
Suchnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Załącznik do Uchwały nr 5
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
FEERUM S.A.
W ROKU 2016
Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2016
zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. oraz
Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia straty za rok obrotowy 2016
oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki.
1. Skład Rady Nadzorczej
W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 w skład Rady Nadzorczej
wchodziły następujące osoby:


Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,



Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.



Maciej Janusz – Członek Rady Nadzorczej,



Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej,



Jerzy Suchnicki – Członek Rady Nadzorczej,

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcję przewodniczącego
Rady Nadzorczej pełniła Pani Magdalena Łabudzka-Janusz.
2. Zakres działalności Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także
w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 listopada 2013
roku.
W 2016 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich obszarach działalności.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała także wyboru Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
W roku 2016 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie
dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.
3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki
W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, za skuteczność którego odpowiada
Zarząd. System kontroli wewnętrznej obejmuje główne procesy działalności Spółki,

w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących
monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki. Podstawowym zadaniem tego
systemu jest zapewnienie realizacji celów biznesowych Spółki. Spółka posiada i na bieżąco
uaktualnia strukturę organizacyjną, w której jasno zdefiniowano ścieżki raportowania,
odpowiedzialności i poziom uprawnień, co pozwala dodatkowo niwelować istotne ryzyka
zawiązane z prowadzeniem działalności. W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym
poziomie.
4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. oraz Grupy Kapitałowej
FEERUM w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia straty za rok obrotowy 2016.
Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie
z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2016:
1. Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
3. Oceny wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia straty.
Ad. 1
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów
badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2016 rok
oraz po dokonaniu oceny tych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 zostały sporządzone na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi
przepisami prawa i przedstawiają rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny
rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej
i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 r. Ponadto, Rada
Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2016 są zgodne z księgami i dokumentami Spółek Grupy oraz ze stanem
faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia
o zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2016.
Ad. 2
Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej w roku 2016, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 jest zgodne z księgami
i dokumentami Spółek Grupy oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada
Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia
o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Danielowi Janusz i Członkowi Zarządu Panu Piotrowi
Wielesik absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
Ad. 3

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie rozliczenia straty za rok
2016 w kwocie 4.647 tys. złotych, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie rozliczenia straty w sposób zaproponowany
przez Zarząd.

Załącznik do Uchwały nr 6
WNIOSEK ZARZĄDU FEERUM S.A. DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA W SPRAWIE ROZLICZENIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2016
Miniony rok był dla FEERUM okresem bardzo dużych wyzwań. Ze względu na trudną
sytuację w otoczeniu rynkowym przychody oscylowały na poziomie ok. 40 mln zł. Do spadku
przychodów przyczyniło się przede wszystkim przesunięcie okresu przyznawania
dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla
kluczowych klientów Spółki – z roku 2016 na 2017. Miniony rok na poziomie netto
zamknęliśmy stratą.
Zarząd FEERUM S.A. wnosi o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 4.647
tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
z kapitału zapasowego Spółki.
UZASADNIENIE
Spółka posiada odpowiedniej wysokości kapitał zapasowy, który zgodnie z przepisami prawa
może zostać przeznaczony na pokrycie strat. Na kapitał zapasowy Spółki składa się pozycja
„Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej” – w kwocie 9.366 tys. zł oraz
pozycja „Pozostałe kapitały” – w kwocie 60.762 tys. zł.
Zarząd Spółki wnosi, aby stratę za rok obrotowy 2016 pokryć z „pozostałych kapitałów”
kapitału zapasowego, który zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych może być
wykorzystany na pokrycie strat.

