
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(TEKST JEDNOLITY)

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi Fcapp Spółka Akcyjna.

2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Fcapp S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem

graficznym.

3. Założycielami Spółki są Rafał Warchoł, Karol Nowalski oraz Artur Racicki.

4. Spółka powstała z przekształcenia spółki z o.o. działającej uprzednio pod firmą Fcapp sp. z o.o.

(KRS nr 0000783731).

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Lublin.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

Przedmiotem działalności spółki jest:

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);

2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD

47.19.Z);

3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);

5) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

(PKD 62.09.Z);

9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

(PKD 63.11.Z);

10) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD

63.99.Z);



12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

(PKD 73.12.C);

13) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z).

14) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);

15) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.057,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćdziesiąt

siedem złotych) i dzieli się na:

a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości

nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach do A1 do A

100.000;

b. 13.057 (trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych

o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz łącznej wartości

nominalnej 13.057,00 zł (trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych), oznaczonych

jako seria B o numerach do B1 do B 13.057.

2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został opłacony w całości.

§ 6.

Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki na

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i nabycia umarzanych akcji przez Spółkę.

§ 7.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę

Nadzorczą.

2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat.

3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu

samodzielnie.

4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na

wypłatę.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych

przez Walne Zgromadzenie.



2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć)

lat.

§ 9

Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określonym przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają obowiązkowemu badaniu przez firmę

audytorską, na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza.

2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 r.

4. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Lublin, dnia 29 września 2022 r.

W imieniu Fcapp S.A.

Rafał Warchoł – Prezes Zarządu


