Statut společnosti NaturaServis s.r.o.
Preambule

Společnost NaturaServis s.r.o. byla založena s cílem provádět výzkum zaměřený
na ochranu přírodních biotopů, fauny a flóry a terénní práce sloužící k ochraně přírody a
tím i přímo k podpoře zvyšování kvality lidského života. Tímto Statutem jsou stanoveny
základní ekologické a etické principy činnosti společnosti.

Článek I

Ve volné přírodě rostoucí rostliny a žijící živočichové tvoří část přírodního
dědictví, jehož estetické, vědecké, kulturní, rekreační, hospodářské a další skutečné
hodnoty je třeba chránit, uchovávat a předávat dalším generacím.

Článek II

Společnost chrání přírodní dědictví zejména nápravou některých negativních
zásahů lidské činnosti do prostředí, v němž žijí rostliny a živočichové. Rekultivace
krajiny, tvorba umělých biotopů a jejich údržba na základě vědeckých poznatků
významně napomáhají udržování harmonického života v krajině v souladu s principy
trvale udržitelného rozvoje.

Článek III

Společnost rozvíjí na poli ochrany přírody spolupráci s vědeckými pracovišti,
státními orgány ochrany přírody i nevládními neziskovými organizacemi, jako jsou např.
občanská sdružení, nadace nebo nadační fondy zaměřené na ochranu přírody.

Spolupráce se uskutečňuje s cílem uplatnit co nejúčinnější metody ochrany přírodních
biotopů ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Článek IV

Společnost provádí své činnosti

v terénu s maximálními ohledy na přírodní

biotopy. Dává přednost používání obnovitelných zdrojů a recyklovatelných materiálů
všude tam, kde je to možné. Pokud takový přístup není možné uplatnit, používá zdroje a
materiály s cílem dosáhnout jejich maximálně možných úspor a minimalizace odpadů.

Článek V

Společnost respektuje zásadu důvěrnosti ve finančních záležitostech svých
minulých, současných i budoucích zákazníků.

Článek VI

Společnost prezentuje své služby odpovědně, seriózně a pravdivě.

Článek VII

Společnost spolupracuje se vzdělávacími institucemi s cílem rozšiřovat znalosti o
všech složkách přírodního dědictví, jeho stavu, významu pro hospodářství i život
člověka a nutnosti ochrany.

Článek VIII

Společnost vede své účetnictví tak, aby podávalo věrný a poctivý obraz o
hospodářské a finanční situaci společnosti. Účetní závěrka je ověřována auditorem

každoročně. Společnost vyhotovuje po ověření roční účetní závěrky výroční zprávu,
která je rovněž ověřena auditorem.

Článek IX

Zaměstnanec (pracovník) společnosti plní své povinnosti odpovědně, čestně a
svědomitě, s řádnou péčí. Vyvaruje se všech činností, které by mohly vytvářet konflikt
jeho zájmů se zájmy společnosti. Zaměstnanec společnosti spravuje rovněž své osobní
a rodinné záležitosti tak, aby nepoškodil pověst společnosti, či nezavdal podnět
k nedůvěře.

Statut společnosti NaturaServis s.r.o. byl schválen společníky na valné hromadě, v sídle
společnosti v Hradci Králové, dne 25. června 2004

