Tekst jednolity Statutu OEX S.A. (uwzględniający zmiany uchwalone przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2016 r.)
STATUT OEX SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Firma Spółki brzmi OEX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu OEX S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w
tłumaczeniu na języki obce
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia TELL Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, a jej
założycielami są dotychczasowi wspólnicy Tell Sp. z o.o.: Rafał Stempniewicz, Wojciech
Dziewolski, Piotr Kardach, Paweł Rozwadowski, Paweł Turno, Ryszard Jaremek, Paweł
Krysztop, Przemysław Frankowski, Dawid Sukacz, Robert Krasowski oraz BBI Capital Sp. z o.o.
§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§3
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały
innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem
wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami
gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i
stowarzyszeniami.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki
§4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
2. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.42.Z),
3. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
(46.52.Z),
5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
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6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (47.99.Z),
7. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z),
9. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
10. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych (66.19.Z),
11. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z),
12. Handel energią elektryczną (35.14.Z).
§ 41
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy
nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością
dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego.
III. Kapitał zakładowy i akcje
§5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.377.707,80 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem
tysięcy siedemset siedem złotych 80/100) i dzieli się na:
a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji
zwykłych na okaziciela serii A i B,
c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C.
2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w TELL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu
spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy).
4. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy.
5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady
Nadzorczej Spółki.
§6
(treść usunięta)
§7
1. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne
Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy
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uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 kodeksu spółek
handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków
przewidzianych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.
§8
1.Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę
(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem
warunków przewidzianych w art. 359 i 360 kodeksu spółek handlowych.
2.Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia jeżeli:
a) ogłoszono upadłość akcjonariusza,
b) wszczęta została egzekucja z akcji.
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości
przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Niezależnie od wystąpienia przesłanek określonych w ust. 2 Walne Zgromadzenie może
umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje
wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności
uchwały niezbędne jest aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów
określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
IV. Władze Spółki
§9
Władzami Spółki są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd.
A. Walne Zgromadzenie
§ 10
Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.
§ 11
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
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2. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed
upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie
mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia
(jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie
winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i
tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do
kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane
na dzień późniejszy winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego
Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał zawiera punkty nie objęte porządkiem
obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza albo akcjonariusze
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.
5. Jeżeli stosownie do postanowień art. 399 §1, §2 lub §3 kodeksu spółek handlowych zostaną
zwołane dwa lub trzy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, drugie przez
Radę Nadzorczą, trzecie przez akcjonariuszy) wówczas wszystkie winny się odbyć. Jeżeli jednak
porządek obrad równolegle zwołanych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny
wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało
na termin wcześniejszy.
§ 12
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia wszelkie sprawy
wskazane w żądaniu skierowanym przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, pod warunkiem spełnienia wymogów
dotyczących treści, formy i terminu skierowania żądania określonych w kodeksie spółek
handlowych i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 13
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art.394, art.395 kodeksu spółek
handlowych) należy:
1) określenie dnia dywidendy,
2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
4) emisja warrantów subskrypcyjnych,
5) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy.
2. Nie wymaga zgody walnego zgromadzenia nabywanie i zbywanie nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie
określa Regulamin Walnych Zgromadzeń.
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B. Rada Nadzorcza
§ 14
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków, a od chwili uprawomocnienia się decyzji
o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu co najmniej 5 członków. Liczbę członków
Rady Nadzorczej ustala oraz członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie, z tym że liczba członków i skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają ustalone w
uchwale o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.
2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy
5 członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji.
§ 15
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza.
§ 16
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez
jej Przewodniczącego.
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia
posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem
posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych
przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy
telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecności Sekretarz.
§ 17
1. W sprawach objętych porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia
Rady członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu
art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środka porozumiewania się na
odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść
uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka
Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba
że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są
wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie
poszczególnych spraw na porządku obrad.
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5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 18
1. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek
handlowych (m.in. art. art. 382, 383 kodeksu spółek handlowych) do kompetencji Rady
Nadzorczej należy:
1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz
ustalanie ich wynagrodzenia,
2) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
4) wybór biegłego rewidenta,
5) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą
członkowie Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tych podmiotów, za wyjątkiem
umów z podmiotami, które posiadają akcje Spółki lub których akcje lub udziały posiada Spółka.
11 .Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu
audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy
Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania
komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych.
Koszty biegłych ponosi Spółka.
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. W przypadku gdy
akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do publicznego obrotu i znajdują się w
publicznym obrocie, Regulamin Rady Nadzorczej po uchwaleniu zostanie udostępniony do
publicznej wiadomości.
C. Zarząd Spółki
§ 19
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków do 6 (sześciu)
powoływanych na okres wspólnej 5-letniej kadencji.
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa oraz członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza ustala każdorazowo liczbę członków Zarządu, powołuje i odwołuje Zarząd
oraz poszczególnych jego członków na poszczególne funkcje, z tym że skład pierwszego Zarządu
ustalony zostaje w uchwale o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną.
§ 20
1. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
2. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, jeżeli przed załatwieniem
sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka
Zarządu.
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3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 21
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym
statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do
zakresu działania Zarządu.
2. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określi Regulamin Zarządu.
3. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 22
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
V. Rachunkowość Spółki
§ 23
1. Spółka tworzy następujące kapitały:
- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele w tym
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a) kapitał zapasowy,
b) kapitał rezerwowy,
c) dywidendy dla akcjonariuszy,
d) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
§ 24
Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych
rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku
obrotowego.
§ 25
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się
z końcem roku kalendarzowego, w którym zostanie zarejestrowane przekształcenie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
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VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki
§ 26
1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu.
2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych
likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego
kandydatów.
VII. Postanowienia końcowe
§ 27
W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek
handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
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