
Zestawienie zmian Statutu Spółki przyjętych Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku: 

 

• Dodanie w § 14 ust. 10. o następującym brzmieniu: 

„10. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić, że Akcjonariusze mogą brać udział 

w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”. 

• Dodanie w § 16 ust. 4 pkt. 15) o następującym brzmieniu: 

„15) ustalenie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej”. 

• Zmiana § 18 ust. 9. Statutu Spółki: 

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 9 Statutu Spółki: 

„9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne oświadczenie o spełnianiu lub 

niespełnianiu przez niego kryteriów niezależności. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie 

przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności wpływających na aktualność złożonego 

oświadczenia”. 

Aktualne brzmienie § 18 ust. 9 Statutu Spółki: 

„9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne oświadczenie o spełnianiu lub 

niespełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach oraz 

zasadach ładu korporacyjnego, mających zastosowanie do Spółki. Członek Rady Nadzorczej powinien 

niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności wpływających na 

aktualność złożonego oświadczenia”. 

• Zmiana § 21 Statutu Spółki 

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki: 

„§ 21 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 

Kodeksu spółek handlowych. 

2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także 

podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej  zostali powiadomieni o 

treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana 

przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. 

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba, że 

wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej 

członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku 

obrad. 



5. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości 

jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do 

niego wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów. 

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na 

posiedzenie. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”. 

Aktualne brzmienie § 21 Statutu Spółki: 

 „ § 21 

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na 

posiedzenie. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

3. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady 

Nadzorczej. 

4. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć 

spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. 

6. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w 

podejmowaniu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana 

przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. 

7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że 

wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 

8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej 

członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku 

obrad.  

9. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub 

mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od 

głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów”. 

• Zmiana § 22 ust. 2 Statutu Spółki 

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki: 

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 



a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez spółkę za ubiegły rok 

obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, a 

także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 

d) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie członków Zarządu oraz odwoływanie członków 

Zarządu i powierzaniem im funkcji w Zarządzie, 

e) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 

f) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie 

członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 

sprawować swoich czynności, 

g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, 

h) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego szczegółowe zasady organizacji i tryb 

działania Rady, 

i) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Spółki i grupy kapitałowej 

przez nią tworzonej, 

j) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką 

na rzecz członków Zarządu, 

k) udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 

w okresie jednego roku kwotę netto 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), 

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy, z akcjonariuszem posiadającym co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji 

typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotami 

wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.” 

Aktualne brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki: 

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez spółkę za ubiegły rok 

obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, a 

także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,  

b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

c) sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach i poddanie go opinii biegłego rewidenta oraz opinii 

lub dyskusji Walnego Zgromadzenia, 

d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 



e) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie członków Zarządu oraz odwoływanie członków 

Zarządu i powierzaniem im funkcji w Zarządzie, 

f) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką wynagrodzeń, w 

przypadku jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie 

g) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie 

członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 

sprawować swoich czynności, 

h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, 

i) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego szczegółowe zasady organizacji i tryb 

działania Rady, 

j) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Spółki i grupy kapitałowej 

przez nią tworzonej, 

k) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką 

na rzecz członków Zarządu, 

l) udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 

w okresie jednego roku kwotę netto 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), 

m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy, z akcjonariuszem posiadającym co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji 

typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotami 

wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, 

n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną z podmiotem powiązanym ze Spółką 

istotnej transakcji, tj. której wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego, z wyłączeniem przypadków i na zasadach określonych szczegółowo w art. 

90h – 90l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

o) określenie, w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu oraz w 

posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. 

• Zmiana §23 ust. 1 Statutu Spółki 

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1 Statutu Spółki: 

„1. W Spółce funkcjonuje komitetu audytu, chyba że Walne Zgromadzenie powierzy zadania komitetu 

audytu Radzie Nadzorczej”. 

Aktualne brzmienie § 23 ust. 1 Statutu Spółki: 

„1. W Spółce funkcjonuje komitet audytu, wyodrębniony w ramach Rady Nadzorczej, chyba że Walne 

Zgromadzenie powierzy zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej”. 

• Zmiana § 25 Statutu Spółki 

Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki: 



„§ 25 

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2. niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na 

posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy, bądź na wniosek Wiceprezesa lub 

Członka Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej. 

2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza 

posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni 

o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może 

zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków 

Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w zarządzie dwuosobowym, większością 

2/3 głosów w zarządzie trzyosobowym lub ¾ głosów w zarządzie czteroosobowym, z tym że w razie 

równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Członek Zarządu informuje pozostałych członków Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub 

możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w 

stosunku do niego wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów”. 

Aktualne brzmienie § 25 Statutu Spółki: 

„ § 25 

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2. niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na 

posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy, bądź na wniosek Wiceprezesa lub 

Członka Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej. 

2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza 

posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni 

o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może 

zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków 

Zarządu. 

3. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie 

za pośrednictwem innego członka zarządu 

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w zarządzie dwuosobowym, większością 

2/3 głosów w zarządzie trzyosobowym lub ¾ głosów w zarządzie czteroosobowym, z tym że w razie 

równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Członek Zarządu informuje pozostałych członków Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub 

możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w 

stosunku do niego wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów” 

 


