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STATUT KONSORCJUM
„SHELL FLEET SOLUTIONS CONSORZIO”
ROZDZIAŁ I
NAZWA – SIEDZIBA – CEL – CZAS TRWANIA KONSORCJUM
Artykuł 1 – Powołanie Konsorcjum i siedziba
Konsorcjum zewnętrzne powołano zgodnie z art. 2612 i następnymi włoskiego kodeksu cywilnego pod
nazwą „SHELL FLEET SOLUTIONS CONSORZIO”.
Artykuł 2 – Siedziba
Siedzibą konsorcjum jest miasto Turyn. Za zgodą organu zarządzającego możliwe jest powołanie i
likwidacja dodatkowych oddziałów konsorcjum we Włoszech i innych krajach Europy.
Artykuł 3 – Czas trwania konsorcjum
Konsorcjum zostało powołane na czas określony do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2050 (dwa
tysiące pięćdziesiątego) roku, z możliwością jego wcześniejszego rozwiązania zgodnie z art. 2611
kodeksu cywilnego.
Wyżej określony czas trwania konsorcjum może zostać wydłużony ze względu na konieczność osiągnięcia
wszystkich celów, dla których zostało ono powołane, oraz wywiązania się ze wszystkich zobowiązań
wynikających z pozyskanych kontraktów.
Artykuł 4 – Cel konsorcjum
Konsorcjum jest organizacją non–profit, prowadzącą działalność w imieniu i wyłącznym interesie swoich
członków zgodnie z art. 2615 ust. 2 kodeksu cywilnego.
Celem działalności konsorcjum jest realizacja transportu drogowego w imieniu osób trzecich i na własny
rachunek oraz prowadzenie działalności dotyczącej lub związanej z pozyskiwaniem opłat drogowych oraz
wszelkiego rodzaju towarów i usług zgodnie prawem włoskim i wspólnotowym obowiązującym obecnie
lub w przyszłości na rzecz własnych członków, podmiotów prowadzących działalność z zakresu transportu
drogowego w imieniu osób trzecich.
Konsorcjum jest upoważnione do zawierania i realizacji – w imieniu poszczególnych członków –
wszelkiego rodzaju umów, aktów, procedur, transakcji prawnych i innych działań koniecznych do
realizacji celów konsorcjum, a w związku z powyższym może podejmować negocjacje i zawierać
transakcje umowne na rynku nieruchomości, finansowe oraz transakcje sektorowe.
Członkowie konsorcjum zobowiązani są, w stosownym dla każdego z nich zakresie, do przestrzegania
decyzji organów konsorcjum, podejmowania własnych decyzji oraz dostosowania postępowania do
decyzji wydanych przez organy konsorcjum.
ROZDZIAŁ II
WYMOGI – PRAWA – WYSTĄPIENIE – WYKLUCZENIE Z KONSORCJUM
Artykuł 5 – Upoważnienie
Każdy członek konsorcjum z racji swojego członkostwa w nim upoważnia konsorcjum do podejmowania
działań w jego imieniu i na jego rzecz w celu osiągnięcia celów, dla których powołano konsorcjum.
Artykuł 6 – Wymogi związane z członkostwem
Liczba członków konsorcjum jest nieograniczona.
Członkami konsorcjum mogą być wyłącznie spółki, które:
(i)
są lub będą klientami EUROSHELL CARD, prowadzącymi działalność na terenie UE i poza UE;
oraz
(ii)
(ii) świadczące usługi transportu drogowego przy wykorzystaniu pojazdów silnikowych
dopuszczonych do przewozu towarów w imieniu osób trzecich. Członkami konsorcjum zostać
mogą również spółki realizujące usługi transportu na własny rachunek lub wykonujące
działalność dodatkową lub pomocniczą w stosunku do usług transportu drogowego lub z nim
związaną.
Włoskie firmy świadczące usługi transportu drogowego na rzecz osób trzecich muszą być zarejestrowane
w Krajowym rejestrze osób fizycznych prawnych świadczących usługi transportu drogowego na rzecz
osób trzecich.
Spółki świadczące usługi transportu drogowego na rzecz osób trzecich, posiadające siedzibę na terenie
Unii Europejskiej, zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących zasady
dostępu do rynku dla osób świadczących usługi transportowe na rzecz osób trzecich (wymóg uzyskania
„licencji wspólnotowej”).
Spółki świadczące usługi transportu drogowego na rzecz osób trzecich, posiadające siedzibę poza
terenem Unii Europejskiej, zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących
międzynarodowego przewozu towarów i, ogólnie rzecz ujmując, posiadać wymagane i ważne zezwolenia
na wjazd na terytorium Włoch, wydane przez właściwe organy zgodnie z umowami międzynarodowymi.
Członkami konsorcjum mogą również zostać spółki świadczące usługi lub wytwarzające towary, którym
konsorcjum powierzy realizację zadań o charakterze technicznym lub administracyjnym lub dostaw, w
liczbie niezbędnej do osiągnięcia celów konsorcjum.
Spółki będące członkami innych włoskich konsorcjów prowadzących podobną działalność nie mogą
przystąpić do konsorcjum.
Członkami konsorcjum nie mogą także zostać spółki wpisane na „czarne listy”, zdyskwalifikowane lub w
stanie upadłości, w stosunku do których nie zakończono postępowania naprawczego.

Artykuł 7 – Prawa i obowiązki członków
Członkowie konsorcjum zobowiązani są do:
1. ścisłego przestrzegania zapisów niniejszego Statutu oraz wszystkich wewnętrznych przepisów i
uchwał organów konsorcjum dla realizacji celu, o którym mowa w art. 4 powyżej, działając przy tym
w najlepszym interesie konsorcjum;
2. opłacenia subskrybowanych akcji w terminach określonych w niniejszym Statucie;
3. opłacenia składek członkowskich.
Artykuł 8 – Przyjmowanie nowych członków
Każdy podmiot zamierzający przystąpić do konsorcjum składa odpowiedni wniosek do Organu
zarządzającego konsorcjum.
Przedmiotowy wniosek powinien zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami niniejszego Statutu
i zobowiązanie do ich przestrzegania w pełnym zakresie.
Ponadto:
a) spółki świadczące usługi transportu drogowego na rzecz osób trzecich, posiadające rezydencję
podatkową na terenie Włoch, zobowiązane są do dołączenia zaświadczenia potwierdzającego ich wpis
do Rejestru przewoźników drogowych świadczących usługi transportowe na rzecz osób trzecich,
wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zaświadczenia o rejestracji przez właściwą
miejscowo agencję podatkową;
b) spółki świadczące usługi transportu drogowego na rzecz osób trzecich,
posiadające rezydencję podatkową na terenie innego kraju UE, zobowiązane są do dołączenia licencji
wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego na rzecz osób trzecich oraz
zaświadczenia wydanego przez właściwe organy, potwierdzającego fakt świadczenia usług
transportowych na rzecz osób trzecich, wraz ze świadectwem rejestracji wydanym przez właściwy
miejscowo urząd skarbowy;
c) spółki świadczące usługi transportu drogowego na rzecz osób trzecich, posiadające rezydencję
podatkową poza terenem Unii Europejskiej, zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących
przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu towarów i, ogólnie rzecz ujmując, posiadać
wymagane i ważne zezwolenia na wjazd na terytorium Włoch oraz dokumenty wymagane przez właściwe
organy zgodnie z umowami międzynarodowymi.
Po sprawdzeniu, czy wszystkie obowiązujące wymogi zostały spełnione, Organ zarządzający wydaje
decyzję w sprawie przedmiotowego wniosku w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia jego złożenia.
Decyzja Organu zarządzającego ma charakter ostateczny, a w przypadku, gdy organ ten posiada zarząd
– jego członkowie podejmują decyzję o dopuszczeniu nowego członka do konsorcjum większością
głosów.
Nowi członkowie przystępujący do konsorcjum zobowiązani są do potwierdzenia członkostwa w ciągu 90
(dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu ich do konsorcjum, poprzez opłacenie
subskrybowanych akcji oraz wypełnienie innych obowiązków związanych z przystąpieniem do
konsorcjum i zwróceniem się o usługi.
Uwzględniając zasadniczo otwarty charakter konsorcjum niniejszym uzgadnia się, że przystąpienie
nowych członków do i wystąpienie obecnych członków z konsorcjum, nie będzie wymagać wprowadzenia
zmian do Aktu założycielskiego i/lub Statutu.
Artykuł 9 – Wystąpienie z konsorcjum
Oprócz sytuacji przewidzianych prawem członkom, którzy przestali spełniać wymogi przyjęcia do
konsorcjum, lub którzy nie są już w stanie wnosić wkładu w osiąganie celów konsorcjum, przysługuje
prawo do wystąpienia z konsorcjum.
Za weryfikację zasadności wystąpienia z konsorcjum oraz podjęcie odpowiednich działań z tym
związanych odpowiada Organ zarządzający. Członek konsorcjum informuje Organ zarządzający o
zamiarze wystąpienia z konsorcjum, wysyłając mu list polecony za potwierdzeniem odbioru na co
najmniej cztery miesiące przed końcem roku obrotowego; wystąpienie z konsorcjum następuje w dniu
zamknięcia danego roku obrotowego.
Występujący członek zobowiązany jest do spełniania zobowiązań powstałych przed złożeniem
oświadczenia o wystąpieniu.
W przypadku wystąpienia z konsorcjum dany członek jest w każdym przypadku zobowiązany do
zwrócenia na rzecz konsorcjum kosztów wynikających z podjętych wcześniej zobowiązań, bez względu
na inne możliwości dochodzenia przez konsorcjum zadośćuczynienia za poniesione straty.
Artykuł 10 – Wykluczenie z konsorcjum
Organ zarządzający może w każdej chwili podjąć decyzję o wykluczeniu członka, który:
- stanie się niewypłacalny;
- dopuści się istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, przepisów lub uchwał konsorcjum;
- nie jest w stanie uczestniczyć w realizacji celów konsorcjum;
nie spełnia już żadnego z wymogów określonych w art. 6 niniejszego Statutu;
przestał prowadzić działalność jako spółka lub w stosunku do którego toczy się postępowanie
likwidacyjne lub upadłościowe, w tym postępowanie pozasądowe, lub w stosunku do którego
ustanowiono zarząd przymusowy;
- spowodował powstanie poważnych szkód materialnych i niematerialnych po stronie konsorcjum lub

-

-

jego członków.
Artykuł 11 – Skutki wycofania się lub wykluczenia członka z konsorcjum
Organ zarządzający dokumentuje fakt wykluczenia członka odpowiednim wpisem w rejestrze członków.
Członkowie, którzy wycofali się z konsorcjum lub zostali z niego wykluczeni ponoszą wobec konsorcjum
odpowiedzialność za koszty poniesione w związku z realizacją usług na podstawie zgłoszonego przez
nich zapotrzebowania oraz wszelkie inne należności wobec konsorcjum.
Artykuł 12 – Odpowiedzialność
W odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych w imieniu konsorcjum przez osoby upoważnione do
reprezentowania go, osoby trzecie w rozumieniu art. 2615 kodeksu cywilnego mogą egzekwować swoje
prawa wyłącznie z funduszu konsorcjalnego.
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu konsorcjum przez osoby nieposiadające upoważnienia do
reprezentowania konsorcjum zgodnie z art. 26, nie mają mocy wiążącej, a ich spełnienie nie może być
dochodzone z funduszu konsorcjalnego ani od poszczególnych członków konsorcjum.
Artykuł 13 – Domicyl członków konsorcjum
Za domicyl członków konsorcjum na potrzeby wszystkich spraw związanych z ich udziałem w konsorcjum
uważa się adres zarejestrowany w rejestrze członków.
ROZDZIAŁ III
AKTYWA I AKCJE KONSORCJUM
Artykuł 14 – Aktywa konsorcjum
W skład aktywów konsorcjum wchodzą:
a) zmienny fundusz konsorcjalny, składający się z:
- akcji subskrybowanych jednorazowo przez członków–założycieli w chwili powołania konsorcjum;
- jednorazowych subskrypcji akcji opłaconych przez nowych członków po przystąpieniu do konsorcjum
po jego powołaniu oraz aktywów uzyskanych wraz z nimi;
grzywien wpłaconych przez członków z powodu naruszenia zasad konsorcjum;

środków otrzymanych przez konsorcjum na dowolnej podstawie, w tym również od Instytucji
państwowych i/lub publicznych;
- aktywów lub środków pieniężnych otrzymanych przez konsorcjum na dowolnej podstawie.
Z chwilą przystąpienia do konsorcjum wszyscy członkowie zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Organu
zarządzającego wpłaty członkowskiej z tytułu przystąpienia do konsorcjum w wysokości co najmniej
1,00 (jeden) euro.
Walne zgromadzenie członków może zmienić wysokość tej składki każdego roku;
b) fundusz utworzony ze środków uzyskanych ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
(agio), o którym mowa w art. 16 (szesnastym) poniżej;
c) nadwyżki operacyjne;
d) wszelkie inne fundusze lub wpływy finansowe uzyskane przez konsorcjum na dowolnej podstawie.
Organ zarządzający może ogłosić podwyżkę funduszu konsorcjalnego w drodze dodatkowych wpłat
członków wnoszonych proporcjonalnie do ich udziału, chyba że członkowie zdecydują inaczej.

-

Przedmiotowy udział zostanie ustalony na podstawie wpłaty członkowskiej z tytułu przystąpienia do
konsorcjum oraz późniejszych wpłat uiszczanych zgodnie z zapisami powyższego ustępu.
Przez cały czas trwania konsorcjum jego członkom nie będzie przysługiwać prawo do wnioskowania o
podział funduszu konsorcjalnego.
Artykuł 15 – Wpłaty
Organ zarządzający może zadecydować o płatności zaliczek, określając częstotliwość wpłat.
Członkowie zobowiązani są także do udostępnienia konsorcjum, proporcjonalnie do swojego udziału,
środków finansowych i materialnych, a także gwarancji niezbędnych do prowadzenia działalności
konsorcjum oraz osiągnięcia celów konsorcjum, a także personelu oraz usług określonych przez Organ
zarządzający.
Artykuł 16 – Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Na wniosek Organu zarządzającego nowi członkowie oprócz kwoty za subskrybowane akcje wpłacają
dodatkową kwotę (agio), która zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
Artykuł 17 – Przeniesienie własności akcji
Przeniesienie własności akcji odbywać się może wyłącznie za zgodą Organu zarządzającego.
Artykuł 18 – Umorzenie akcji
W przypadku wystąpienia członka z konsorcjum, jego wykluczenia lub śmierci, członek ten lub jego
spadkobierca zyskują prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego wartości nominalnej tylko tych
akcji , które były subskrybowane i opłacone w całości.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY KONSORCJUM
Artykuł 19 – Organy konsorcjum
1. Organami konsorcjum są:

- Walne zgromadzenie członków;
- Organ zarządzający.

Artykuł 20 – Walne zgromadzenie
Walne zgromadzenie reprezentuje wszystkich członków, a jego uchwały – podjęte zgodnie z
obowiązującym prawem i niniejszym Statutem – są wiążące dla wszystkich członków.
Walne zgromadzenie może odbywać się poza siedzibą konsorcjum, pod warunkiem, że miejsce to
znajduje się na terenie Unii Europejskiej.
Walne zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz do roku, w ciągu dwóch miesięcy od zamknięcia
roku obrotowego, w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Artykuł 21 – Zwołanie walnego zgromadzenia
Walne zgromadzenie zwoływane jest w drodze pisemnego zawiadomienia, wysłanego listem poleconym
na adres siedziby członków, na co najmniej osiem dni przed terminem Walnego zgromadzenia lub drogą
faksową, pocztą elektroniczną lub na autoryzowany adres e–mail członków konsorcjum, zgodnie z art.
13 (trzynastym) niniejszego Statutu, a w szczególnie pilnych przypadkach – na co najmniej trzy dni
przed terminem Walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może także zostać zwołane poprzez
publikację stosownego zawiadomienia na stronie internetowej konsorcjum na co najmniej trzydzieści dni
przed terminem walnego zgromadzenia.
W zaproszeniu należy oznaczyć szczegółowy porządek obrad oraz miejsce, dzień i czas zgromadzenia –
dotyczy to zarówno pierwszego, jak i drugiego posiedzenia.
Walne zgromadzenie uważa się jednak za ważne także wówczas, gdy nie zostało zwołane na zasadach
określonych powyżej, jeśli cały fundusz konsorcjalny jest reprezentowany, a w zgromadzeniu
uczestniczy Organ zarządzający. W zawiadomieniu można także określić termin drugiego posiedzenia na
wypadek, gdyby nikt nie stawił się na pierwsze posiedzenie.
Artykuł 22 – Uczestnictwo i reprezentacja
W walnym zgromadzeniu uczestniczyć może każda osoba wpisana na listę członków i nieposiadająca
zaległości w opłacaniu subskrybowanych akcji ani składek na rzecz konsorcjum.
Każdy członek, któremu przysługuje prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, może być
reprezentowany przez innych członków, przy czym łączna liczba pełnomocników danego członka nie jest
ograniczona.
Prawo reprezentacji nie może być przenoszone na dyrektorów lub pracowników członka.
Artykuł 23 – Procedura walnego zgromadzenia
Walne zgromadzenie zwołuje zarząd jednoosobowy lub prezes zarządu wieloosobowego, który zostaje
jednocześnie przewodniczącym walnego zgromadzenia.
W przypadku ich nieobecności Przewodniczącego Walnego zgromadzenia wybierają uczestnicy
posiadający zwykłą większość udziałów w konsorcjum.
Walne zgromadzenie powołuje sekretarza, który nie musi być członkiem konsorcjum.
Za weryfikację pełnomocników oraz ogólnego prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
odpowiada Przewodniczący Walnego zgromadzenia.
Wszystkie uchwały podjęte przez Walne zgromadzenie dokumentuje się w protokole podpisywanym
przez Przewodniczącego, Sekretarza lub Notariusza i przepisywanym do odpowiedniego rejestru.
Walne zgromadzenie uważa się za ważnie zwołane, a jego uchwały za ważnie przyjęte, jeśli liczba
uczestniczących w nim członków – osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika – reprezentuje ponad
połowę udziałów w funduszu konsorcjalnym.
Walne zgromadzenie zwołane w drugim terminie może przyjmować uchwały bez względu na liczbę
obecnych na nim członków we wszystkich sprawach poza sprawami, o których mowa w punkcie d), które
wymagają obecności członków reprezentujących ponad połowę funduszu konsorcjalnego i ich głosów
„za”, w tym członków–założycieli „EUROSHELL CARDS B.V.” oraz „SHELL ADRIA trgovsko podjetje,
d.o.o. w języku angielskim: Shell Adria, Trading Company Ltd”
W szczególności do uprawnień Walnego zgromadzenia należy:
powoływanie Organu zarządzającego i określanie jego wynagrodzenia z uwzględnieniem limitów, o
których mowa w art. 24 (dwudziestym czwartym) poniżej;
b) zatwierdzanie bilansu na wniosek Organu zarządzającego;

a)
c)

rozpatrywanie wniosków o poszerzenie i rozwiązanie konsorcjum, a także postawienie go w stan

likwidacji;
rozpatrywanie wniosków o wprowadzenie zmian do Statutu;
rozpatrywanie spraw przedstawionych mu przez Organ zarządzający;
rozpatrywanie innych spraw zastrzeżonych dla niego w Statucie.
Artykuł 24 – Organ zarządzający
W zależności od decyzji członków konsorcjum Organem zarządzającym konsorcjum może być zarząd
jednoosobowy lub zarząd złożony z trzech do pięciu członków, którego dokładną liczbę określają
członkowie konsorcjum podczas mianowania.

d)
e)
f)

Okres kadencji członków zarządu określa walne zgromadzenie w dokumencie nominacji lub
postanowienia Aktu założycielskiego.
Członkowie–założyciele „EUROSHELL CARDS B.V.” oraz „SHELL ADRIA trgovsko podjetje, d.o.o.
w języku angielskim: Shell Adria, Trading Company Ltd.” są uprawnieni do:
- wspólnego powołania jednoosobowego zarządu;

w przypadku wieloosobowego zarządu – wspólnego powoływania większości jego członków oraz do
wspólnego odwoływania członków tego Organu zarządzającego;
W przypadku zarządu wieloosobowego, jeśli co najmniej jeden z jego członków powołanych przez
członków–założycieli, przestanie być członkiem zarządu w trakcie roku, członkowie–założyciele powołają
na jego miejsce nowego członka, który będzie pełnił tę funkcję do końca kadencji całego zarządu.
Zarząd samodzielnie mianuje Prezesa i Wiceprezesa. Organ zarządzający posiada najszerszy zakres
zwyczajnych i nadzwyczajnych uprawnień administracyjno–zarządczych w stosunku do konsorcjum i
może podejmować wszelkie działania, które uzna za konieczne lub stosowne do osiągnięcia celów
konsorcjum, wyłączając sprawy, które zgodnie z prawem lub niniejszym Statutem zastrzeżono dla
Walnego zgromadzenia.
Artykuł 25 – Posiedzenia zarządu
Posiedzenia zarządu odbywają się zwykle w siedzibie konsorcjum, jednak w zawiadomieniu o zwołaniu
posiedzenia wskazać można inne miejsce we Włoszech lub za granicą, pod warunkiem, że znajduje się
ono na terenie Europy.
Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub, w przypadku jego niedyspozycji, wiceprezes, przesyłając
odpowiednie zawiadomienie faksem, pocztą elektroniczną lub na autoryzowany adres e–mail na co
najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia.
W zawiadomieniu wskazuje się miejsce, datę i czas posiedzenia oraz wykaz spraw do omówienia.
W pilnych przypadkach posiedzenia można zwoływać telefonicznie, dzień przez terminem posiedzenia.
Zarząd uważa się za prawidłowo zwołany i zdolny do podejmowania ważnych uchwał, jeśli na posiedzeniu
obecna jest większość jego członków, a uchwały podejmowane są większością głosów „za”.
Uchwały zarządu są protokołowane przez sekretarza i przepisywane do specjalnego rejestru
przechowywanego w siedzibie konsorcjum, udostępnianego do wglądu każdemu członkowi konsorcjum.
Zarząd może odbywać posiedzenia poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
W takim przypadku za miejsce posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prezesa zarządu, w którym musi
także przebywać sekretarz; ponadto, tryb odbywania posiedzenia musi umożliwiać ustalenie tożsamości
wszystkich uczestników, a im samym – możliwość przysłuchiwania się i bieżącego uczestnictwa w
dyskusji na zaproponowane tematy, a także otrzymywania, wysyłania lub przeglądania dokumentów.
Artykuł 26 – Reprezentacja konsorcjum
Zgodnie z zapisami art. 2603 ust. 2 pkt. 4 kodeksu cywilnego zarząd jednoosobowy lub prezes zarządu
wieloosobowego – a w przypadku jego nieobecności lub niedyspozycji – wiceprezes zarządu
wieloosobowego reprezentuje konsorcjum i podpisuje w jego imieniu dokumenty – w zakresie
posiadanych kompetencji i udzielonych mu upoważnień – a także wykonuje uchwały zarządu i walnego
zgromadzenia oraz reprezentuje je przed sądami.

-

Podpis wiceprezesa zarządu stanowi dowód nieobecności lub niedyspozycji prezesa.
ROZDZIAŁ V
ROK OBROTOWY KONSORCJUM
– SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZYSKI
Artykuł 27 – Rok obrotowy i sprawozdanie finansowe konsorcjum
Organ zarządzający przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe w sposób i w terminie określonym
prawem.
Rok obrotowy kończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia każdego roku.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 28 – Rozwiązanie i likwidacja konsorcjum
Konsorcjum może zostać rozwiązane z przyczyn, o których mowa w art. 2611 kodeksu cywilnego.
W przypadku likwidacji konsorcjum walne zgromadzenie określa zasady likwidacji i mianuje co najmniej
jednego likwidatora, określając zakres jego uprawnień.
Po likwidacji konsorcjum pozostała część majątku zostanie rozdysponowana między członków zgodnie z
ich udziałem w konsorcjum.
Artykuł 29 – Przepisy wewnętrzne
Dla zapewnienia jasnych zasad funkcjonowania i finansowania konsorcjum Organ zarządzający może
uchwalić przepisy wewnętrzne obowiązujące wszystkich członków.
Artykuł 30 – Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory między konsorcjum a jego członkami, dyrektorami i likwidatorami, dotyczące
wykonywania i interpretacji niniejszego Statutu, będą przekazywane do rozpatrzenia przez Izbę
Arbitrażową regionu Piedmont; ostateczna decyzja w sprawie sporu zostanie podjęta przez Radę
Arbitrażową złożoną z maksymalnie trzech Arbitrów zgodnie z procedurą arbitrażową wskazaną w
Regulaminie i z zachowaniem zasady równości.
Arbitrzy zostaną powołani w sposób określony w Regulaminie Arbitrażu Izby Arbitrażowej regionu
Piedmont.
Artykuł 31 – Prawo właściwe i jurysdykcja
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego dotyczące konsorcjów oraz obowiązujące przepisy prawa.
Sprawy związane z niniejszym Statutem podlegają jurysdykcji sądów w Turynie.

