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S T A T U T  

Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 

tekst jednolity po zmianach zatwierdzonych przez NWZ w dniu 9 października 2014 roku 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Spółka jest prowadzona pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka 

Akcyjna. 

 Spółka moŜe uŜywać nazwy firmy w skrócie „ŁARR S.A.” oraz wyróŜniającego ją 

znaku graficznego. 

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź. 

§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§ 5. Spółka moŜe tworzyć oddziały i inne placówki oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach 

wspólnych, spółkach, a takŜe prowadzić działalność w kraju i zagranicą. 

§6. Podstawowymi celami statutowymi Spółki są: 

1. Udział w realizacji priorytetów rozwoju gospodarczego i społecznego ustalanych 

przez organy samorządów terytorialnych i organy państwa, a w szczególności 

priorytetów rozwoju Województwa Łódzkiego; 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej prawnie dopuszczalnej, z której osiągnięty 

zysk netto powinien być przeznaczony na cele statutowe. 

§7. 1. Spółka uczestniczy w realizacji priorytetów rozwoju gospodarczego i społecznego 

poprzez: 

- organizacyjno-finansowe wsparcie samorządów terytorialnych, podmiotów 

gospodarczych, instytucji publicznych i innych w celu restrukturyzacji lub 

rozwoju 

- prowadzenie działalności studialnej, doradczej i szkoleniowej 

- prowadzanie promocji gospodarczej regionu. 

2. Spółka uczestniczy w działaniach rozwojowych w oparciu o środki własne, 

dotacje, darowizny i subwencje oraz poprzez administrowanie środkami 

publicznymi pochodzącymi z budŜetu państwa, budŜetu jednostek samorządu 

terytorialnego, bezzwrotnej pomocy zagranicznej i innych źródeł. 

§8. Przedmiotem działalności Spółki są dziedziny zdefiniowane wg Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007: 
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1/ 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 

2/ 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

3/ 46.19 Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów róŜnego 

rodzaju, 

4/ 47.19.Z Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach, 

5/ 58.11.Z Wydawanie ksiąŜek, 

6/ 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 

7/ 58.13.Z Wydawanie gazet, 

8/ 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

9/ 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

10/ 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

11/ 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

12/ 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, 

z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 

13/ 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 

14/ 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 

15/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

16/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

17/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

18/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych, 

19/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalność, 

20/ 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

21/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, 

22/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

23/ 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pienięŜne, 

24/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 

25/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

26/ 64.91.Z Leasing finansowy, 

27/ 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 
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28/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych, 

29/ 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi, 

30/ 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych 

i towarów giełdowych, 

31/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

32/ 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych 

strat, 

33/ 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

34/ 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 

emerytalne, 

35/ 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, 

36/ 68.10.Z Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek 

37/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi  

lub dzierŜawionymi 

38/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

39/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

40/ 69.10.Z Działalność prawnicza 

41/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

42/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  

z wyłączeniem holdingów finansowych 

43/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

44/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania 

45/ 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 

46/ 71.12.Z Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne 

47/ 71.20.A Badania i analizy związane z jakością Ŝywności 

48/ 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 

49/ 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 

50/ 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 
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51/ 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych 

52/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

53/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji 

54/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 

55/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) 

56/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach 

57/ 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

58/ 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

59/ 74.20.Z Działalność fotograficzna 

60/ 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 

61/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  

gdzie indziej niesklasyfikowana 

62/ 77.11.Z Wynajem i dzierŜawa samochodów osobowych i furgonetek 

63/ 77.12.Z Wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych  

z wyłączeniem motocykli 

64/ 77.33.Z Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń biurowych włączając 

komputery 

65/ 77.39.Z Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

66/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników  

67/ 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

68/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

69/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

70/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 

71/ 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 

72/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

73/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 
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74/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

75/ 85.59.A Nauka języków obcych 

76/ 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

77/ 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

78/ 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 

79/ 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych 

 

II.  KAPITAŁ ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

§9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.550.000 (szesnaście milionów pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 1.655 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt 

pięć) akcji po 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych kaŜda:  

1. akcje serii A od numeru 1 (jeden) do numeru 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) są 

akcjami zwykłymi, imiennymi, 

2. akcje serii B od numeru 1 (jeden) do numeru 8 (osiem) są akcjami zwykłymi, 

imiennymi, 

3. akcje serii C od numeru 1 (jeden) do numeru 2 (dwa) są akcjami zwykłymi, 

imiennymi, 

4. akcje serii D od numeru 1 (jeden) do numeru 50 (pięćdziesiąt) są akcjami 

zwykłymi, imiennymi, 

5. akcje serii E od numeru 1 (jeden) do numeru 140 (sto czterdzieści) są akcjami 

zwykłymi, imiennymi, 

6. akcje serii F od numeru 1 (jeden) do numeru 117 (sto siedemnaście) są akcjami 

zwykłymi, imiennymi, 

7. akcje serii G od numeru 1 (jeden) do numeru 21 (dwadzieścia jeden) są akcjami 

zwykłymi, imiennymi, 

8. akcje serii H od numeru 1 (jeden) do numeru 280 (dwieście osiemdziesiąt) są 

akcjami zwykłymi, imiennymi, 

9. akcje serii I od numeru 1 (jeden) do numeru 142 (sto czterdzieści dwa) są akcjami 

zwykłymi, imiennymi, 

10. akcje serii J od numeru 1 (jeden) do numeru 153 (sto pięćdziesiąt trzy) są akcjami 

zwykłymi, imiennymi, 
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11. akcje serii K od numeru 1 (jeden) do numeru 178 (sto siedemdziesiąt osiem) są 

akcjami zwykłymi, imiennymi, 

12. akcje serii L od numeru 1 (jeden) do numeru 187 (sto osiemdziesiąt siedem) są 

akcjami zwykłymi, imiennymi, 

13. akcje serii M od numeru 1 (jeden) do numeru 180 (sto osiemdziesiąt) są akcjami 

zwykłymi, imiennymi. 

§10.  Akcje zwykłe mogą być imienne lub na okaziciela. 

§11. Akcja zwykła daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

§12. Przeniesienie własności akcji zwykłych imiennych lub zamiana akcji imiennych na 

okaziciela wymaga pisemnej zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą. 

§13. W razie likwidacji spółki z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, 

wypłaca się akcjonariuszom kwoty proporcjonalne do dokonanych przez kaŜdego 

z nich wpłat na kapitał akcyjny. 

§14. 1. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszony w drodze emisji nowych akcji 

zwykłych zgodnie z zasadami Kodeksu Spółek Handlowych. 

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe być dokonane w zamian za wkłady 

pienięŜne lub niepienięŜne. 

3. UpowaŜnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji. 

§15. PodwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić przez przeniesienie do niego 

z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne 

podwyŜszenie nominalnej wartości akcji dotychczasowym akcjonariuszom. 

§16. Kapitał zapasowy, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, tworzony jest 

z odpisów zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki 

kapitał ten nie osiągnie ½ wysokości kapitału zakładowego. 

§17. 1. Spółka moŜe tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków 

(kapitały rezerwowe). 

2. O uŜyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 

§ 18. Akcje mogą być umorzone za zgodą właścicieli akcji w drodze jej nabycia przez 

Spółkę. 

 

III.   ORGANY SPÓŁKI 

 
§ 19.  Organami Spółki są: 

- Walne Zgromadzenie 
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- Rada Nadzorcza 

- Zarząd. 

§ 20. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie 

kaŜdego roku obrotowego. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą sprawy przewidziane w Kodeksie 

Spółek Handlowych oraz w niniejszym statucie, a w szczególności: 

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2. Podejmowanie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat; 

3. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie 

obowiązków; 

4. WyraŜenie zgody na zbycie oraz nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń 

słuŜących do trwałego uŜytku za cenę przekraczającą 1/5 kapitału zakładowego; 

5. Ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu; 

6. WyraŜanie zgody w sprawie przyznawania przez Spółkę darowizn o wartości 

powyŜej 10.000 zł; 

7. Przyznawanie na wniosek Rady Nadzorczej nagrody rocznej dla członków 

Zarządu. 

§ 22. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego 

zastępca, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. 

2. Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 

§ 23. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw 

wymagających niezwłocznego postanowienia z inicjatywy własnej lub na Ŝądanie 

Rady Nadzorczej albo na pisemne Ŝądanie akcjonariuszy reprezentujących 

przynajmniej 1/10 części kapitału zakładowego. 

§ 24. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy 

obecności na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących więcej niŜ 50% kapitału z 

tym, Ŝe w sprawach zmian statutu, powiększenia lub zmniejszenia kapitału 

zakładowego Spółki, emisji obligacji oraz likwidacji, rozwiązania czy połączenia 

spółki uchwały powinny być podjęte większością 3/4 głosów. 

§ 25. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych na wspólną, 

trzyletnią kadencję, z tego: 
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1) od dwóch do czterech powoływanych i odwoływanych przez Samorząd 

Województwa Łódzkiego, 

2) jednego powoływanego i odwoływanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu 

S.A. w Warszawie, 

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch 

Wiceprzewodniczących. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje obowiązki osobiście. 

§ 26. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu 

organizacyjnego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. 

§ 27. 1. Do waŜności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu 

większości członków Rady. 

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. 

3. W przypadku równości głosów przewaŜa głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej.  

4. W przypadku konieczności podjęcia uchwały Rady w sprawach nie cierpiących 

zwłoki, Przewodniczący Rady przy pomocy dowolnego środka komunikacji moŜe 

zebrać potwierdzone pisemnie głosy za i przeciw wnioskowi od wszystkich 

członków Rady. Uchwałę podjętą w tym trybie uwaŜa się za przyjętą, jeśli opowie 

się za nią 2/3 członków Rady. 

§ 28. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek 

Handlowych oraz w statucie, a ponadto: 

1. WyraŜanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań  

do świadczeń o wartości przekraczającej 1/20 wartości kapitału zakładowego.  

2. Uchwalenie rocznych planów działalności spółki, w tym planu wydatków 

i dochodów. 

3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy. 

4. Zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w innych spółkach 

i wspólnych przedsięwzięciach.  

5. Opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego 

Zgromadzenia. 

6. Ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu, z wyłączeniem 

Prezesa Zarządu oraz zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki 

uchwalonych przez Zarząd. 
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7. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki uchwalonego przez Zarząd. 

8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego. 

9. WyraŜanie zgody na udzielanie darowizn wnioskowanych przez Zarząd. 

§ 29. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych 

i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. 

2. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa 3 lata. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

§ 30. 1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków zarządu albo teŜ jednego członka zarządu łącznie 

z prokurentem. 

2. Oświadczenia zwrócone do Spółki, tudzieŜ doręczenia pism mogą być 

dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. 

§ 31. 1. Do kompetencji Zarządu naleŜy kierowanie działalnością Spółki i zarządzanie jej 

majątkiem oraz wszystkie inne sprawy nie zastrzeŜone Walnemu Zgromadzeniu 

lub Radzie Nadzorczej. 

2. Tryb działania Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą. 

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki, z wyłączeniem 

członków Zarządu, dokonuje Prezes Zarządu lub upowaŜniona przez niego osoba.  

 

IV.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

§ 32. 1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

2. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

3. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.1992 r. 

§ 33. 1. Bilans i rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w  

ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 

2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok 

obrotowy wraz z oceną Rady Nadzorczej. 

§ 34. Sprawozdanie Zarządu wraz z oceną Rady Nadzorczej będzie udostępnione 

akcjonariuszom najpóźniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 
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§ 35. 1. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. 

2. Likwidatorami spółki będą dwie osoby wyznaczone przez Walne 

Zgromadzenie. 

§ 36. Pozostałe sprawy nie uregulowane w Statucie, reguluje Kodeks Spółek Handlowych. 

 

 

 

 


