
 
 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 

zwołane na dzie� 02 kwietnia 2010 roku 
 
 

 

W zwi�zku z zamierzonymi zmianami Statutu, poni�ej powołane zostaj� dotychczas 
obowi�zuj�ce postanowienia oraz tre�� projektowanych zmian: 

 

Dotychczas obowi�zuj�cy §15 Statutu w brzmieniu: 

„1.  Zarz�d Spółki składa si� z jednego lub wi�kszej liczby członków. W tych granicach 
liczb� Członków Zarz�du ustala Rada Nadzorcza. Zarz�d wieloosobowy stanowi� 
Prezes i pozostali Członkowie Zarz�du. 

2.  Członków Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

3.   Kadencja Zarz�du trwa trzy lata. Członków Zarz�du powołuje si� na okres wspólnej 
kadencji. 

4.  Członek Zarz�du, w tym Prezes Zarz�du, mo�e by� w ka�dym czasie odwołany. Nie 
pozbawia go to roszcze� ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotycz�cego 
pełnienia funkcji Członka Zarz�du.”,  

otrzyma nast�puj�ce brzmienie: 

§15 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: 

„1. Zarz�d Spółki składa si� z jednego lub wi�kszej liczby członków, lecz nie wi�cej ni� 
czterech członków. W tych granicach liczb� Członków Zarz�du ustala Rada Nadzorcza. 
Zarz�d wieloosobowy stanowi� Prezes i pozostali Członkowie Zarz�du, w tym 
Wiceprezesi Zarz�du. 

2. Członków Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
Odwołanie Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, nast�puje tylko i wył�cznie z 
wa�nych powodów okre�lonych poni�ej w §15 ust. 4, oraz pod warunkiem, �e 
okoliczno�ci faktyczne stanowi�ce wa�ne powody odwołania z funkcji zaistniały nie 
wcze�niej ni� 12 miesi�cy przed dat� ostatniego powołania danej osoby na stanowisko 
Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du. 

2a Je�eli zaistniały wa�ne powody odwołania Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, o 
których mowa w §15 ust. 4 poni�ej, a:  

1) Rada Nadzorcza nie podj�ła uchwały o odwołaniu Członka Zarz�du w terminie 
miesi�ca od chwili powzi�cia wiadomo�ci o wyst�pieniu tych�e wa�nych powodów 
przez cho�by jednego członka Rady Nadzorczej lub  

2) w czasie biegu wy�ej wymienionego terminu miesi�cznego - w trakcie głosowania 
przez Rad� Nadzorcz� nad uchwał� za odwołaniem Członka Zarz�du - swój głos za 
podj�ciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej oddało co najmniej 2 Członków 
Rady Nadzorczej,  



akcjonariusz lub akcjonariusze posiadaj�cy akcje serii „G” i akcje nast�pnych emisji (o 
ile rejestracja takich emisji dojdzie do skutku), reprezentuj�cy ł�cznie co najmniej 10% 
kapitału zakładowego Spółki maj� prawo  zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z porz�dkiem obrad maj�cym za swój przedmiot 
odwołanie wła�ciwego Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, z wa�nych powodów. 
Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 miesi�cy od chwili 
powzi�cia wiadomo�ci o wyst�pieniu wa�nych powodów odwołania Członka Zarz�du 
przez cho�by jednego akcjonariusza nale��cego do grupy akcjonariuszy, którzy maj� 
zamiar zwoła� Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porz�dkiem obrad maj�cym za 
swój przedmiot odwołanie wła�ciwego Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, z 
wa�nych powodów. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 
sprawie odwołania Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, zapada zwykł� 
wi�kszo�ci� głosów i zast�puje odpowiedni� uchwał� Rady Nadzorczej w przedmiocie 
odwołania Członka Zarz�du. 

3. Kadencja Zarz�du trwa trzy lata. Członków Zarz�du powołuje si� na okres wspólnej 
kadencji. 

4. Przyczyn� odwołania Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, s� tylko i wył�cznie 
nast�puj�ce wa�ne powody: 

1) działanie Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, na szkod� Spółki, pod 
warunkiem, �e zostało to stwierdzone wyrokiem s�du pierwszej instancji w sprawie 
cywilnej (cho�by nieprawomocnym),  

2) postawienie moc� prawomocnego postanowienia prokuratora Członkowi Zarz�du, 
w tym Prezesowi Zarz�du, zarzutu w sprawie karnej o popełnienie przest�pstwa 
umy�lnego �ciganego z oskar�enia publicznego,  

3) istotne naruszenie przez Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, przepisów 
prawa poprzez działanie przez Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du na 
szkod� Spółki: 

• b�d� umy�lnie, nawet je�eli takie działanie w jego rezultacie nie wyrz�dziło 
Spółce szkody, b�d�  

• nieumy�lnie pod warunkiem, �e takie działanie wyrz�dziło Spółce szkod�, 

pod warunkiem, �e fakt działania na szkod� Spółki oraz – o ile jest to w danym 
przypadku istotne – powstanie po stronie Spółki szkody zostało stwierdzone 
wyrokiem s�du pierwszej instancji (cho�by nieprawomocnym) w sprawie cywilnej, 

4) prowadzenie przez Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, bez zgody Rady 
Nadzorczej¸ działalno�ci konkurencyjnej wobec Spółki poprzez: 

(i) zawarcie lub wykonywanie umowy zawartej przez Członka Zarz�du, w tym 
Prezesa Zarz�du, z osob� trzeci� prowadz�c� działalno�� bezpo�rednio 
konkurencyjn� wobec działalno�ci Spółki, je�eli taka umowa mo�e ułatwi� 
osobie trzeciej konkurowanie ze Spółk�,  

(ii) nast�puj�ce zachowania: 

(a) posiadanie udziałów lub akcji reprezentuj�cych co najmniej 10% 
kapitału zakładowego spółek albo prawa do powoływania co 
najmniej jednego członka zarz�du spółek,  

(b) zasiadanie w zarz�dzie, radzie nadzorczej lub innych organach 
statutowych spółek lub innych osób prawnych,  



(c) bycie wspólnikiem spółek osobowych, 

je�eli takie spółki, spółki osobowe lub nie wymienione wcze�niej osoby 
prawne zajmuj� si� działalno�ci� konkurencyjn� ze Spółk�,  

przy czym za działalno�� konkurencyjn� z działalno�ci� Spółki uwa�a si� 
wył�cznie produkcj� odlewów �eliwnych lub innych odlewów w asortymentach 
typowych dla produkcji Spółki, sprzeda� hurtow� wcze�niej wymienionych 
produktów lub prace badawcze nad technologi� produkcji odlewów, 

5) stwierdzone wyrokiem s�du (cho�by nieprawomocnym) naruszenie przez Członka 
Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, umowy o prac� wi���cej Członka Zarz�du, w 
tym Prezesa Zarz�du, ze Spółk� poprzez dopuszczenie si� przez t� osob� działa� 
lub zaniecha� wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy albo – je�eli dany Członek 
Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du,  nie jest zwi�zany ze Spółk� umow� o prac�, a 
wi��e go zawarta ze Spółk� i oparta o przepisy Kodeksu cywilnego umowa 
zbli�ona do umowy zlecenia reguluj�ca zasady wykonywania funkcji przez 
Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du - naruszenie przez Członka Zarz�du, w 
tym Prezesa Zarz�du, wcze�niej wymienionej umowy poprzez działania lub 
zaniechania nie mniej istotne od tych wymienionych w art. 52 Kodeksu pracy,  

6) zło�enie przez Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, w imieniu Spółki 
o�wiadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarz�du Spółki, uchwały 
Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo zło�enie w 
imieniu Spółki o�wiadczenia woli wbrew tre�ci takich uchwał, 

7) niewykonanie przez danego Członka Zarz�du jakiejkolwiek uchwały Rady 
Nadzorczej wzywaj�cej Zarz�d, w zgodzie z przepisami prawa, do podj�cia 
oznaczonych działa� lub zaniecha�,  

8) nast�puj�ce zdarzenia: 

(i) niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji Spółki serii „G” do obrotu na 
Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie najpó�niej do 31 grudnia 
2011 r. lub  

(ii) niezło�enie nale�ycie sporz�dzonego i opłaconego wniosku do Komisji 
Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki 
serii „G” najpó�niej do 31 marca 2011 r.,  

pod warunkiem, �e do ko�ca marca 2011 r. dojdzie do prawomocnego 
zarejestrowania podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G”, 
przy czym, je�eli do ko�ca marca 2011 r. nie dojdzie do prawomocnego 
zarejestrowania podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii „G” 
powy�sze terminy zostan� przedłu�one na zasadzie „dzie� za dzie�”. Jednak�e w 
przypadku prawomocnego zarejestrowania podwy�szenia kapitału zakładowego 
Spółki o akcje serii „G” przed dniem 31 marca 2011 r., termin do zło�enia 
nale�ycie sporz�dzonego i opłaconego wniosku o zatwierdzenie prospektu 
emisyjnego akcji Spółki serii „G”, o którym mowa w punkcie (2) powy�ej, ulega 
skróceniu na zasadzie „dzie� za dzie�” przy czym po skróceniu w my�l 
powy�szych postanowie� wła�ciwy termin nie mo�e przypada� wcze�niej ni� w 
dniu 1 stycznia 2011 r., 

9) dopuszczenie si� przez Spółk� zwłoki nie krótszej ni� 30 dni w zapłacie kwoty nie 
mniejszej ni� 50.000 PLN, je�eli obowi�zek i termin zapłaty takiej kwoty 



przewidziany jest postanowieniami układu pomi�dzy Spółk� a jej wierzycielami 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem wła�ciwego s�du upadło�ciowego, 

10) niedotrzymanie przez Spółk� zatwierdzonych uchwał� Rady Nadzorczej rocznych 
bud�etów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie 
bud�etów lub programów finansowych uznaje si� negatywne odchylenie od ich 
zało�e� o co najmniej 15% w odniesieniu do przychodów ze sprzeda�y lub 
EBITDA, chyba �e takie naruszenie:  

(i) spowodowane jest przyczynami innymi ni� wskazane w pkt. (ii) poni�ej i trwa 
nie dłu�ej ni� 90 dni lub  

(ii) niezale�nie od tego jak długo trwa, jest spowodowane wyst�pieniem jednego 
lub wi�cej z poni�szych zdarze�: 

• zmian� o przynajmniej 10% w okresie nie dłu�szym ni� 90 dni kursów 
PLN w stosunku do EUR lub USD według �redniego kursu wymiany 
walut NBP,  

• zmian� przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie 
ograniczaj�c� mo�liwo�� realizowania eksportu lub importu 
surowców wykorzystywanych przez Spółk� w produkcji lub 
produktów Spółki, 

• wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych o co najmniej 10 
punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku po�redniego, 
maj�cego istotne znaczenie dla działalno�ci Spółki, o co najmniej 10 
punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzie� 1 
listopada roku poprzedzaj�cego rok bud�etowy, 

• zdarzeniami nadzwyczajnymi wywołanymi działaniem siły wy�szej 
b�d�cych poza kontrol� Zarz�du, przy czym za akt działania siły 
wy�szej nie b�dzie uznany bł�d, czy zaniedbania ze strony Spółki, 

11) stwierdzone wyrokiem s�du cywilnego, cho�by nieprawomocnym, naruszenie przez 
Spółk� postanowienia wi���cej Spółk� umowy, której drug� stron� jest bank albo 
innej istotnej umowy lub umów skutkuj�cych po stronie Spółki: 

(i) zobowi�zaniem lub zobowi�zaniami pieni��nymi w kwocie głównej albo o 
warto�ci przekraczaj�cej 400.000 złotych lub 

(ii) rozporz�dzeniem lub rozporz�dzeniami rzeczami lub prawami o warto�ci 
rynkowej przekraczaj�cej 400.000 złotych,  

o ile najpó�niej z upływem jednego miesi�ca od dnia zawiadomienia Spółki przez 
drug� stron� umowy o stanie naruszenia umowy za pomoc� listu poleconego 
przesłanego na r�ce Zarz�du: 

• Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylenia stanu naruszenia umowy 
wymienionej powy�ej, albo  

• w przypadkach, gdy uchylenie stanu naruszenia umowy, o którym mowa 
powy�ej, nie jest mo�liwe - Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z drug� 
stron� umowy zasad odszkodowania zwi�zanego ze stanem nieusuwalnego 
naruszenia umowy, 

12) nieuczestniczenie przez Członka Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, cho�by w 
sposób niezawiniony, w co najmniej 4 posiedzeniach Zarz�du, cho�by nie 



nast�puj�cych kolejno po sobie, je�eli pierwsze i ostatnie z posiedze� Zarz�du, w 
których dany Członek Zarz�du, w tym Prezes Zarz�du, nie uczestniczy, oddalone 
jest od siebie o nie mniej ni� 35 dni kalendarzowych i nie wi�cej ni� 45 dni 
kalendarzowych, 

13) utrata zdolno�ci wykonywania funkcji Członka Zarz�du Spółki z powodu 
stwierdzonej prawomocnie przez wła�ciwe organy rentowe całkowitej lub 
cz��ciowej niezdolno�ci do pracy lub z powodu prawomocnie orzeczonej utraty 
zdolno�ci do czynno�ci prawnych, 

14) naruszenie o wi�cej ni� 7 dni roboczych obowi�zku do zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego podmiotu.” 

Dotychczas obowi�zuj�cy §17 ust�p 2 w brzmieniu: 

„ 2. Zarz�d jest obowi�zany uzyska� zgod� Rady Nadzorczej na dokonanie nast�puj�cych 
czynno�ci: 

1) powołanie prokurenta, 

2) zbycie i nabycie przedsi�biorstwa oraz nabycie, obj�cie i zbycie akcji lub udziałów w 
spółkach, 

3) nabycie, zbycie, wydzier�awienie i obci��enie nieruchomo�ci lub udziału w nieruchomo�ci, 

4) nabycie, innych ni� nieruchomo�ci, �rodków trwałych produkcji nieuj�tych w 
zatwierdzonym rocznym planie działalno�ci Spółki, 

5) skre�lony, 

6) skre�lony, 

7) udzielanie przez Spółk� po�yczek, 

8) zaci�ganie przez Spółk� kredytów i po�yczek finansuj�cych bie��c� działalno�� 
gospodarcz� i inwestycyjn� Spółki oraz ustanawianie zwi�zanych z nimi zabezpiecze�, je�eli 
zobowi�zania Spółki z tych tytułów ł�cznie przewy�szałyby kwot� stanowi�c� 50% 
(pi��dziesi�t procent) kapitałów własnych Spółki, 

9) sprzeda� aktywów Spółki, których warto�� przewy�sza 10 (dziesi��) procent warto�ci 
ksi�gowej danej grupy aktywów nale��cych do Spółki, z wył�czeniem tych, które stanowi� 
zapasy zbywane w ramach normalnej działalno�ci Spółki, 

10) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim b�d� w innych 
podobnych systemach, 

11) wyra�anie przez Spółk� zgody na rozwi�zanie i likwidacj� spółek od niej zale�nych lub z 
ni� stowarzyszonych, je�eli warto�� ksi�gowa likwidowanego podmiotu przekracza 500.000 
(pi��set tysi�cy) złotych. 

12) zobowi�zanie si� do sponsorowania jakichkolwiek przedsi�wzi�� lub dokonywanie 
darowizn, je�eli w danym roku obrotowym ł�czne wydatki Spółki z tych tytułów przekraczaj� 
50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) złotych.” ,  

otrzyma nast�puj�ce brzmienie: 

„ 2. Zarz�d jest obowi�zany uzyska� zgod� Rady Nadzorczej na dokonanie nast�puj�cych 
czynno�ci: 

1) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek 
uchwały dotycz�cej zbycia lub nabycia przedsi�biorstwa,  



2) zakładanie przez Spółk� oddziałów i spółek oraz nabycie, obj�cie i zbycie akcji lub 
udziałów w spółkach, 

3) nabycie, zbycie, wydzier�awienie, zamian� lub obci��enie nieruchomo�ci lub 
udziału w nieruchomo�ci, a w przypadku okre�lonym w art. 394 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotycz�cej nabycia mienia od spółki 
dominuj�cej albo spółki lub spółdzielni zale�nej, 

4) nabycie, zbycie, wydzier�awienie, zamian� lub inne rozporz�dzenie, b�d� 
obci��enie innego mienia Spółki, czy to w ramach jednej transakcji czy te� w 
ramach kilku powi�zanych transakcji, którego warto�� rynkowa przewy�sza 
400.000 złotych, a w przypadku okre�lonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
jakiejkolwiek uchwały dotycz�cej nabycia mienia od spółki dominuj�cej albo 
spółki lub spółdzielni zale�nej, 

5) dokonywanie wydatków przekraczaj�cych kwot� 400.000 złotych, z wyj�tkiem 
wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym bud�ecie Spółki lub 
wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalno�ci Spółki, niezb�dnych w 
zakresie: produkcji odlewów �eliwnych i innych odlewów w asortymentach 
typowych dla produkcji Spółki; sprzeda�y hurtowej lub detalicznej tych odlewów 
lub powstaj�cych z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub 
no�ników energii, przy czym - o ile dokonanie wydatków ponoszonych w toku 
zwykłej działalno�ci Spółki w jednostkowej kwocie przewy�sza� b�dzie 5.000.000 
złotych i nie b�dzie przewidziane w zatwierdzonym rocznym bud�ecie Spółki - 
przynajmniej jeden członek zarz�du b�dzie zobowi�zany poinformowa� o zamiarze 
zaci�gni�cia takiego zobowi�zania Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, z co 
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, a obowi�zek powiadomienia b�dzie mógł 
zosta� wykonany tak�e poczt� elektroniczn� lub faksem  

6) zawarcie, istotn� zmian� lub rozwi�zanie jakiejkolwiek umowy, która mo�e 
skutkowa� powstaniem zobowi�za� pieni��nych Spółki przekraczaj�cych kwot� 
400.000 złotych, a tak�e zaci�gni�cie, istotna zmiana lub rozwi�zanie takich 
zobowi�za� nie poprzez zawarcie umowy, z wyj�tkiem tego, co: (i) przewidziane 
jest w zatwierdzonym rocznym bud�ecie Spółki lub (ii) zobowi�za� zaci�ganych, 
zmienianych lub rozwi�zywanych w toku zwykłej działalno�ci Spółki, niezb�dnych 
w zakresie: produkcji odlewów �eliwnych i innych odlewów w asortymentach 
typowych dla produkcji Spółki; sprzeda�y hurtowej lub detalicznej tych odlewów 
lub powstaj�cych z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub 
no�ników energii, przy czym - o ile zaci�gni�cie, istotna zmiana lub rozwi�zywanie 
takich zobowi�za� skutkowa� b�dzie po stronie Spółki zobowi�zaniem do 
dokonania wydatków w kwocie nie ni�szej ni� 5.000.000 złotych i nie b�dzie 
przewidziane w zatwierdzonym rocznym bud�ecie Spółki - przynajmniej jeden 
członek zarz�du b�dzie zobowi�zany poinformowa� o tym Przewodnicz�cego Rady 
Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powy�ej, 

7) zawarcie przez Spółk� umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o 
udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej 
b�d� jakiejkolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki 
lub jej zyski s� lub mog� by� dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w 
przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie 



pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały 
dotycz�cej zawarcia takiej umowy, 

8) zaci�gni�cie kredytu, zaci�gni�cie po�yczki przez Spółk� oraz ustanowienie 
zwi�zanych z nimi zabezpiecze�, je�eli kwota główna takiej po�yczki lub kredytu 
przekracza 400.000 złotych, 

9) udzielenie przez Spółk� po�yczki, 

10) udział Spółki w czynno�ciach prawnych, których drug� stron� jest podmiot 
powi�zany ze Spółk� (bezpo�rednio lub po�rednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz 
drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie 
przekracza 1%, 

11) powołanie prokurenta i ustalenie wysoko�ci wynagrodzenia dla prokurentów, 

12) udzielanie przez Spółk� por�cze�, gwarancji i wszelkich obci��e� rzeczowych 
maj�tku Spółki, w ka�dym przypadku, gdy ł�czna kwota  por�cze�, gwarancji i 
innych obci��e� rzeczowych maj�tku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 
400.000 złotych, chyba, �e takie por�czenie, gwarancja albo obci��enie: (i)  było 
przewidziane w zatwierdzonym rocznym bud�ecie Spółki lub (ii) dokonywane jest 
w toku zwykłej działalno�ci Spółki i niezb�dne w zakresie: produkcji odlewów 
�eliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; 
sprzeda�y hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstaj�cych z nich 
produktów; nabywania surowców, materiałów lub no�ników energii, przy czym - o 
ile por�czenie, gwarancja albo obci��enie skutkowa� b�dzie mogło po stronie 
Spółki zobowi�zaniem pieni��nym w kwocie 5.000.000 złotych i nie b�dzie 
przewidziane w zatwierdzonym rocznym bud�ecie Spółki - przynajmniej jeden 
członek zarz�du b�dzie zobowi�zany poinformowa� o tym Przewodnicz�cego Rady 
Nadzorczej w sposób uregulowany postanowieniami pkt. 5) powy�ej,  

13) udzielanie przez Spółk� por�cze�, gwarancji i wszelkich obci��e� rzeczowych 
maj�tku Spółki innych ni� te wymienione w pkt 12) powy�ej, 

14) ustanowienie zastawu lub innego obci��enia na akcjach Spółki, 

15) sponsorowanie jakichkolwiek przedsi�wzi�� pod tytułem darmym lub dokonywanie 
darowizn w kwocie przewy�szaj�cej w roku obrotowym 100 tysi�cy złotych,  

16) nabycie akcji własnych przez Spółk�, a w przypadkach okre�lonych w art. 362 § 1 
pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek uchwały dotycz�cej nabycia akcji 
własnych przez Spółk�, 

17) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jakiejkolwiek 
uchwały dotycz�cej umorzenia akcji Spółki 

18) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowo�ci stosowanych  przez Spółk�, 

19) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własno�ciowego prawa do lokalu, 

20) emisja dłu�nych papierów warto�ciowych, z zastrze�eniem punktu poni�szego, 

21) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii emisji 
obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze�stwa i emisji warrantów 
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”  

Dotychczas obowi�zuj�cy §20 ust�p 1 w brzmieniu:  



„ 1.  Rada Nadzorcza składa si� z co najmniej pi�ciu Członków. Liczb� Członków Rady 
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” , 

otrzyma nast�puj�ce brzmienie:  

„ 1. Rada Nadzorcza składa si� z pi�ciu Członków, w tym Przewodnicz�cego i 
Wiceprzewodnicz�cego.”  

Dotychczas obowi�zuj�cy §20 ust�p 2 w brzmieniu:  

„ 2. Członkowie Rady Nadzorczej s� powoływani i odwoływani przez Walne 
Zgromadzenie.” , 

otrzyma nast�puj�ce brzmienie: 

„ 2. Członkowie Rady Nadzorczej s� powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie 
zwykł� wi�kszo�ci� głosów, pod warunkiem �e za uchwał� o powołaniu lub odwołaniu 
członka Rady Nadzorczej głosowali wszyscy akcjonariusze, którzy w momencie 
głosowania posiadaj� samodzielnie, ka�dy z osobna., akcje reprezentuj�ce co najmniej 
15% kapitału zakładowego Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej nast�puje tylko 
z wa�nych powodów, o których jest mowa w §15 ust. 4 Statutu.”  

Dotychczas obowi�zuj�cy § 21 ust�p 1 w brzmieniu:  

„ 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybieraj� spo�ród siebie Przewodnicz�cego oraz 
Sekretarza Rady.” , 

otrzyma nast�puj�ce brzmienie: 

„ 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybieraj� spo�ród siebie Przewodnicz�cego, 
Wiceprzewodnicz�cego i Sekretarza Rady Nadzorczej.”  

W § 22 ust�p 2 po punkcie 4) dodaje si� punkty 5 – 12) o nast�puj�cym brzmieniu: 

„ 5) badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów 
operacyjnych i finansowych oraz bud�etów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, 
je�eli przekraczaj� one czynno�ci zwykłego zarz�du sprawami Spółki, oraz 
wszelkich istotnych zmian do nich, oraz ��danie od Zarz�du szczegółowych 
sprawozda� z ich wykonania, 

6) powoływanie i odwoływanie (w przypadkach okre�lonych w § 15 ust. 4 Statutu) 
wszystkich lub poszczególnych Członków Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, 

7) ustalanie liczby członków Zarz�du na kolejn� kadencj�, 

8) zawieszanie, z wa�nych powodów (w przypadkach okre�lonych w § 15 ust. 4 
Statutu), w czynno�ciach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarz�du, w tym 
Prezesa Zarz�du oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego 
wykonywania czynno�ci Członków Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du nie mog�cych 
sprawowa� swoich czynno�ci, 

9) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarz�du zatrudnionych na podstawie 
umowy o prac� lub innej umowy, 

10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozda� finansowych, 

11) udzielanie Zarz�dowi zgody na czynno�ci okre�lone w § 17 ust. 2 Statutu,  

12) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarz�d projektów regulaminu pracy 
Zarz�du i innych regulaminów organizacyjnych.”  

Po zdaniu trzecim w §23 ust�p 2 dodaje si� nowe zdanie czwarte o nast�puj�cej tre�ci: 



„ Je�eli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodnicz�cego w 
terminie wy�ej okre�lonym w niniejszym §23 ust. 2 Statutu i naruszenie tego terminu 
trwa dłu�ej ni� 7 dni roboczych, wówczas Wiceprzewodnicz�cy uzyskuje prawo do 
zwołania wła�ciwego posiedzenia Rady Nadzorczej.”  

Po zdaniu pierwszym w §23 ust�p 3 dodaje si� nowe zdanie drugie o nast�puj�cej tre�ci: 

„ Je�eli w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy Przewodnicz�cy, posiedzeniu 
Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodnicz�cy.”  

Dotychczas obowi�zuj�cy § 24 w brzmieniu:  

„ 1. Posiedzenia Rady zwoływane s� z podaniem proponowanego porz�dku obrad za pomoc� 
zawiadomie� wysyłanych listami poleconymi lub faxem co najmniej na siedem dni przed 
terminem posiedzenia. 

2. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady mog� by� podejmowane: 

1) bez odbywania posiedzenia Rady, a mianowicie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
�rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo�� lub 

2) na posiedzeniu zwołanym w trybie nagłym, a mianowicie za pomoc� zawiadomie� 
wysyłanych listami poleconymi lub faxem bez zachowania siedmiodniowego okresu 
wyprzedzenia.”  

otrzyma nast�puj�ce brzmienie:  

„ 1. Posiedzenia Rady zwoływane s� z podaniem proponowanego porz�dku obrad za 
pomoc� zawiadomie� wysyłanych listami poleconymi, kurierem, faksem lub poczt� 
elektroniczn� co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. 

1a Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj� wi�kszo�ci� trzech pi�tych głosów, o ile w 
posiedzeniu Rady Nadzorczej i głosowaniu uczestniczy wszystkich pi�ciu członków Rady 
Nadzorczej. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawi si� wył�cznie 
czterech jej członków, oraz pod warunkiem, �e wszyscy jej członkowie zostali 
prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje zapadaj� 
wi�kszo�ci� trzech czwartych głosów. W przypadku, gdy na posiedzenie Rady 
Nadzorczej stawi si� wył�cznie trzech jej członków, oraz pod warunkiem, �e wszyscy jej 
członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, decyzje 
zapadaj� wi�kszo�ci� dwóch trzecich głosów. Rada Nadzorcza nie mo�e podejmowa� 
decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej ni� 3 członków. 

2. Uchwały Rady mog� by� podejmowane bez odbywania posiedzenia Rady w trybie 
pisemnym. 

3. Członkowie Rady mog� uczestniczy� w posiedzeniach Rady za pomoc� �rodków 
porozumiewania si� na odległo��, w tym poprzez dwustronn� komunikacj� w czasie 
rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mog� wypowiada� si� w toku 
posiedzenia, przebywaj�c w miejscu innym ni� miejsce odbycia posiedzenia, pod 
warunkiem, �e cho� jeden z członków Rady znajduje si� fizycznie w miejscu odbycia 
posiedzenia oraz pod warunkiem, �e wszyscy członkowie Rady otrzymali proponowan� 
tre�� uchwał b�d� pisemnie b�d� w formie elektronicznej przed rozpocz�ciem 
głosowania nad dan� uchwał�. 

4. Z posiedze� Rady sporz�dza si� protokół przygotowywany pod kierownictwem 
Przewodnicz�cego Rady lub Wiceprzewodnicz�cego Rady, je�eli w danym posiedzeniu 
nie uczestniczy Przewodnicz�cego Rady. 



5. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu członków Rady w trybie opisanym w ust. 3 
powy�ej, protokół wskazuje sposób uczestnictwa w posiedzeniu ka�dego uczestnicz�cego 
członka Rady. Członkowie Rady fizycznie obecni na posiedzeniu podpisuj� list� 
obecno�ci na posiedzeniu oraz tre�� uchwał za� Przewodnicz�cy Rady, albo - pod 
nieobecno�� Przewodnicz�cy Rady - Wiceprzewodnicz�cy Rady, czyni na li�cie 
obecno�ci oraz na uchwałach stosown� wzmiank� dotycz�c� uczestnictwa oraz głosu 
pozostałych członków Rady uczestnicz�cych w posiedzeniu w trybie, o którym mowa w 
ust. 3 powy�ej. Członkowie Rady, których dotyczy wzmianka, o której mowa w zdaniu 
poprzedzaj�cym, w najbli�szym mo�liwym terminie, obowi�zani s� do podpisania listy 
obecno�ci oraz podpisania si� pod podj�tymi uchwałami, które wraz z protokołem z 
posiedzenia Przewodnicz�cy Rady, albo - pod nieobecno�� Przewodnicz�cego Rady - 
Wiceprzewodnicz�cy Rady, dostarczy im listem poleconym, kurierem, faksem lub w 
formie elektronicznej i do przesłania podpisanych dokumentów listem poleconym lub 
kurierem do siedziby Spółki. Opó�nienie w dor�czeniu podpisanych dokumentów nie ma 
wpływu na wa�no�� podj�tych w trakcie posiedzenia uchwał. 

6. W uzasadnionych, nagłych przypadkach posiedzenia Rady mog� by� zwoływane bez 
zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powy�ej, 
jednak�e zwołanie musi zosta� dokonane faksem, listem poleconym lub przez kuriera 
albo w formie elektronicznej nie pó�niej ni� 1 roboczy dzie� przed planowanym dniem 
posiedzenia.”  

Dotychczas obowi�zuj�cy § 25 ust�p 2 w brzmieniu:  

„ 2. Członek Rady Nadzorczej mo�e bra� udział w podejmowaniu uchwał Rady oddaj�c swój 
głos na pi�mie za po�rednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi�mie 
nie mo�e dotyczy� spraw wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej.”  

otrzyma nast�puj�ce brzmienie:  

„ 2. Członek Rady Nadzorczej mo�e, niezale�nie od sytuacji opisanej w art. 24 ust. 3, 5 i 6, 
bra� udział w podejmowaniu uchwał Rady oddaj�c swój głos na pi�mie za po�rednictwem 
innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi�mie nie mo�e dotyczy� spraw 
wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”  

Skre�la si� w cało�ci §25 ust�p 3 w brzmieniu: 

„ 3. Uchwały podj�te w trybie § 24 ust. 1 i ust. 2 s� wa�ne, je�eli zostały podj�te jednomy�lnie 
przy obecno�ci co najmniej połowy Członków Rady albo trzema głosami przy obecno�ci 
wszystkich Członków Rady.” , 

a dotychczasowe ust�py 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Uchwały podj�te w trybie okre�lonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 s� wa�ne, je�eli wszyscy 
Członkowie Rady zostali powiadomieni o tre�ci projektu Uchwały i po podpisaniu go co 
najmniej przez połow� Członków Rady. 

5. Podejmowanie uchwał w trybie okre�lonym w § 24 ust. 2 pkt. 1 oraz § 25 ust. 2 nie dotyczy 
wyborów Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarz�du oraz odwołania i 
zawieszania w czynno�ciach tych osób.” , 

otrzymuj� odpowiednio numery 3 i 4. 

Dotychczas obowi�zuj�cy § 29 w brzmieniu:  



„ 1. Walne Zgromadzenie zwołuje si� przez ogłoszenie w Monitorze S�dowym i 
Gospodarczym. Ogłoszenie powinno by� dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed 
terminem Walnego Zgromadzenia. 

2. Je�eli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółk� s� imienne, Walne Zgromadzenie mo�e 
by� zwołane za pomoc� listów poleconych lub poczt� kuriersk�, za pisemnym potwierdzeniem 
odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzie� 
wysłania listu uwa�a si� za dzie� ogłoszenia.”  

otrzyma nast�puj�ce brzmienie:  

„ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje si� przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej spółki oraz w sposób okre�lony dla przekazywania informacji bie��cych zgodnie 
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

2. Publikacja na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji bie��cej, o której 
mowa powy�ej nast�puje co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”  

W § 36 po ust�pie 3 dodaje si� ust�p 4 o nast�puj�cej tre�ci: 

„ 4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podj�tej wi�kszo�ci� 
trzech czwartych głosów. Tej samej wi�kszo�ci głosów wymagaj� uchwały Walnego 
Zgromadzenia w przedmiocie: 

1. zgody na zbycie, obci��enie lub wydzier�awienie przedsi�biorstwa Spółki, 

2. zmiany przedmiotu przedsi�biorstwa lub zakresu działalno�ci Spółki, 

3. zgody na zbycie lub obci��enie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej 
warto�ci pocz�tkowej w ksi�gach Spółki, bez uwzgl�dniania odpisów 
amortyzacyjnych i przy uwzgl�dnieniu zwi�kszenia warto�ci pocz�tkowej aktywów 
w ksi�gach Spółki, równej lub wy�szej od 10.000.000 PLN,  

4. podziału, poł�czenia lub przekształcenia Spółki,  

5. obni�enia, podwy�szenia lub warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego 
Spółki. 

Dokonywanie przez Spółk� czynno�ci faktycznych lub prawnych wymienionych w zdaniu 
poprzednim mo�e nast�pi� wył�cznie po uprzednim uzyskaniu uchwały Walnego 
Zgromadzenia na podstawie uprzednio zapadłej uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie 
opiniuj�cej dokonanie czynno�ci wymienionych w paragrafie 36 ust.4 Statutu Spółki.”  

 


