
 Zgodnie z § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009r. - w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim- ,   

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. podaje do 
publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 24 czerwca 2010 roku.   
 

1. Uchwała nr  1 w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia 

 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Wojciecha Kołakowskiego. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.999 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 

2. Uchwała nr 2 w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze 
Komisji Skrutacyjnej 

 
 
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 
 
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03%. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.999,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 

3. Uchwała nr 3 w sprawie : wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 
 
  
Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji 
Skrutacyjnej: 
1.Pani Aniela Cupa 



2.Pani Helena Grochowina 
3.Pani ElŜbieta Śliwińska 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 

4. Uchwała nr 4 w sprawie:  przyjęcia porządku obrad 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek 
obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie 
BieŜącym nr 24/2010 z dnia 27 maja 2010 roku  oraz na stronie internetowej 
Spółki.  

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03%. W 
głosowaniu oddano łącznie10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 

5. Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  finansowego 
Spółki  za 2009 rok oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
Spółki za rok 2009. 

 

Na podstawie § 15 pkt 1  Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:  
 
 § 1 
 
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki 
za 2009r.  
 § 2 
 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009r. do 
31.12.2009r. w skład którego wchodzą:  

 
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów i 

po stronie pasywów sumę: 30.927.352,75 zł  (słownie: trzydzieści milionów 
dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa 75/100) 



2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący 
zysk netto w wysokości:  6.260.796,22 zł  (słownie: sześć milionów dwieście 
sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć 22/100) 

3. informacja dodatkowa, 
4. sprawozdanie z przepływu środków pienięŜnych wykazujące zwiększenie  
     stanu  środków  pienięŜnych  netto  w roku obrotowym 2009 o kwotę: 61.448,65  zł                       

(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem 65/100) 
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2009 zwiększenie  
     stanu kapitałów własnych o kwotę 6.260.796,22  zł (słownie: sześć milionów     
     dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć 22/100 ) 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
6. Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego  Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2009 rok 
oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z 
działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2009. 

 

Na podstawie § 15 pkt 1  Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:  
 
 § 1 
 
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki dominującej sprawozdanie z 
działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  za 2009r.  
 § 2 
 
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w skład 
którego wchodzą:  

 
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po 

stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 51.100.453,40 zł  (słownie: 
pięćdziesiąt jeden milionów sto tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 40/100 ), 

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 
31.12.2009r. wykazujący zysk netto w wysokości: 6.423.326,59 zł  (słownie: 
sześć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 
59/100 ),   

3. informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego, 



4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pienięŜnych wykazujące 
zwiększenie  stanu  środków  pienięŜnych  netto  w roku obrotowym 2009 o kwotę:   
844.898,39 zł  (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset 
dziewięćdziesiąt osiem 39/100 )  

5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM 
„ZREMB-CHOJNICE’ S.A. wykazujące za rok 2009 zwiększenie stanu kapitałów 
własnych o kwotę  11.346.399,14 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta 
czterdzieści sześć trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 14/100 )   

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 7. Uchwała nr 7 w sprawie: podziału zysku netto za 2009r. 
 
Na podstawie  §  15 pkt 3 Statutu  Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 
 
1. Zysk netto za 2009r. w kwocie  6.260.796,22 zł (słownie: sześć milionów 
dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć 22/100 )    
        
podzielić w następujący sposób: 

• kwotę  6.260.796,22 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału 
zapasowego Spółki. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
         8. Uchwała nr 8 w sprawie : udzielenia Prezesowi Zarządu Panu 

Edmundowi Szynwelskiemu absolutorium z wykonania 
obowiązków za 2009r. 

 
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. 
Zwyczajne  
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana 
Edmunda   Szynwelskiego,   absolutorium   z  wykonania  obowiązków  za  
okres  od  01.01.2009r. do 18.06.2009r. 



 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
         9. Uchwała nr 9 w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu Pani 

Danucie Marii Wruck absolutorium  z wykonania obowiązków 
za 2009r. 

 
 
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w 
osobie Pani Danuty Marii Wruck,   absolutorium   z  wykonania  obowiązków  
za  okres  od  01.01.2009r. do 31.12.2009r. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  

 
          10. Uchwała nr 10 w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu Panu 

Kazimierzowi Stanisławowi Cemce absolutorium z wykonania 
obowiązków za 2009r. 

 

 
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w 
osobie Pana Kazimierza Stanisława Cemki,   absolutorium   z  wykonania  
obowiązków  za  okres  od  01.01.2009r. do 31.12.2009r. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
     11. Uchwała nr 11 w sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z 
wykonania obowiązków za 2009r. 



 

 
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu 
Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2009 roku.  
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
     12. Uchwała nr 12 w sprawie : udzielenia Zastępcy Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Pani GraŜynie Winieckiej absolutorium z 
wykonania obowiązków za 2009 rok. 

 
 
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani GraŜynie Winieckiej absolutorium z 
wykonania obowiązków w 2009 roku.  
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
   
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
      13. Uchwała nr 13 w sprawie :   udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej 
   Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z 
   wykonania obowiązków za rok 2009. 
 
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Sekretarzowi Rady 
Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków w 2009 roku.  
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
         14. Uchwała nr 14 w sprawie :     udzielenia Członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z 
wykonania obowiązków za 2009 rok.                  

 

 
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady 
Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2009 roku. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
       15. Uchwała nr 15 w sprawie :     udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 

Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków 
za rok 2009r.  

 
 
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady 
Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za 
2009 roku. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  

 
       16. Uchwała nr 16 w sprawie : określenia liczby Członków wchodzących 

w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. 
 
 
Na  podstawie § 13 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy uchwala co następuje :  



 
§ 1 

 
Rada Nadzorcza VI kadencji ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. liczy pięciu  
członków wybranych na wspólną kadencje trwającą 3 lata.  
 

§ 2 
 

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
 
Uchwała nr 16/1 w sprawie : wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
Na  podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy uchwala co następuje :  
 

§ 1 
 
Do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-
CHOJNICE” S.A. na okres trzech lat wybiera się następującą osobę: 

1. Pana Michała Skipietrow 
 

§ 2 
 
Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na 
dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 
16.10.1996r.) 
  

 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 



Uchwała nr 16/2 w sprawie : wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
Na  podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy uchwala co następuje :  
 

§ 1 
 
Do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-
CHOJNICE” S.A. na okres trzech lat wybiera się następującą osobę: 

2. Panią GraŜynę Winiecką 
 

§ 2 
 
Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na 
dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 
16.10.1996r.) 
  

 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
Uchwała nr 16/3 w sprawie : wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
Na  podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy uchwala co następuje :  
 

§ 1 
 
Do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-
CHOJNICE” S.A. na okres trzech lat wybiera się następującą osobę: 

3. Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego 
 

§ 2 
 
Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na 
dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 
16.10.1996r.) 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 



 
  
Uchwała nr 16/4 w sprawie : wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
Na  podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy uchwala co następuje :  
 

§ 1 
 
Do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-
CHOJNICE” S.A. na okres trzech lat wybiera się następującą osobę: 

4. Panią Agnieszkę Parkot 
 

§ 2 
 
Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na 
dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 
16.10.1996r.) 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
  
Uchwała nr 16/5 w sprawie : wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji. 
Na  podstawie § 15 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy uchwala co następuje :  
 

§ 1 
 
Do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-
CHOJNICE” S.A. na okres trzech lat wybiera się następującą osobę: 

5. Pana Romana Spiczak Brzezińskiego 
 

§ 2 
 
Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej pozostaje na 
dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 
16.10.1996r.) 
  

 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 



głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
 
 
       17. Uchwała nr 17 w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego   
  Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego. 
 

Na podstawie § 15 pkt 12 Statutu Spółki  ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla  § 7 pkt 4 Regulaminu 
Walnego Zgromadzenia i nadaje mu nowe brzmienie. 

 

Skreśla się  –  

 

Rozdział II Szczegółowe postanowienia co do przebiegu Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 7 

 

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu spółki 
i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie 
pisemnej pod  rygorem niewaŜności lub w postaci elektronicznej i 
dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Oświadczenie o 
ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer świadectwa 
depozytowego, numer rachunku papierów wartościowych, dane 
posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje 
przez kogo zostało wystawione a takŜe ilość akcji, powinno  zostać 
wysłane przez  akcjonariusza na adres: zremb_chojnice@koti.com.pl 

    

Otrzymuje brzmienie  -  

 

Rozdział II Szczegółowe postanowienia co do przebiegu Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 7 

 

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu spółki 
i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie 
pisemnej pod  rygorem niewaŜności lub w postaci elektronicznej i 



dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Oświadczenie o 
ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer świadectwa 
depozytowego, numer rachunku papierów wartościowych, dane 
posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje 
przez kogo zostało wystawione a takŜe ilość akcji, powinno  zostać 
wysłane przez  akcjonariusza na adres: sekretariat@zremb-ch.com.pl 

    

        Załącznik do Uchwały nr 17  

        ZWZA z dnia 24.06.2010r. 

 

TEKST JEDNOLITY 

REGULAMIN 

WALNEGO  ZGROMADZENIA  

Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działa na podstawie: 

1) Statutu Spółki, 

2) Uchwał Walnego Zgromadzenia, 

3) Kodeksu spółek handlowych, 

4) Niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

Walne Zgromadzenie jest najwyŜszym organem Spółki. 

§ 3 

1. Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie 
dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla 
przekazywania informacji bieŜących zgodnie z przepisami o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 



Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć 
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby 
umoŜliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. 

3. Zarząd Spółki dokłada starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia 
lub zmiana jego terminu nie uniemoŜliwiały lub nie ograniczały 
akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia 
winno nastąpić w formie przewidzianej dla jego zwołania. 

 

Rozdział II 

 

Szczegółowe postanowienia co do przebiegu Walnego Zgromadzenia 

 

§ 4 
 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub 
Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób, Walne 
Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez 
Zarząd. 

2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, niezwłocznie Walne Zgromadzenie wybiera 
Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od 
jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody 
Walnego Zgromadzenia, usuwania z porządku obrad 
poszczególnych jego punktów, ani teŜ zmieniać kolejności spraw 
umieszczonych w porządku obrad. 

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny 
przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich 
akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w 
szczególności naduŜywaniu uprawnień przez uczestników 
Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy 
mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez waŜnych 
powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie moŜe teŜ bez 
uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego 
Zgromadzenia. 



5. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, 
zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych 
przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom 
wykonywania ich praw. 

6. Przedstawiciele mediów mogą być dopuszczeni do obserwowania 
przebiegu Walnego Zgromadzenia, jeŜeli zgody udzieli 
Przewodniczący Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie moŜe zmienić 
decyzję Przewodniczącego. 

§ 5 
 

1. W celu zapewnienia prawidłowości głosowania tajnego, powołuje się 
Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się co najmniej z 3 osób. Komisja 
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Protokół z 
kaŜdorazowego liczenia głosów podpisywany jest przez wszystkich 
Członków Komisji i przekazywany Przewodniczącemu Zgromadzenia. 

2. JeŜeli w czasie trwania Walnego Zgromadzenia któryś z Członków 
Komisji opuści Walne Zgromadzenie, Przewodniczący zarządza wybory 
uzupełniające. 

3. JeŜeli głosowanie dotyczy Członka Komisji Skrutacyjnej, powinien 
wyłączyć się od pracy w Komisji. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 6 
 

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z 
wymienieniem ilości akcji, które kaŜdy z nich przedstawia i słuŜącym im 
głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia powinna 
być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i 
wyłoŜona podczas Zgromadzenia.  

2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału 
akcyjnego reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu lista obecności 
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję 
Mandatową złoŜoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają 
prawo wyboru jednego członka komisji. 

§ 7 
 

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników. 

2. Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik 
wykonuje prawo głosu.  



3. JeŜeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka nie 
mająca osobowości prawnej, do pełnomocnictwa powinna  być 
dołączona kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
wykazująca, iŜ osoby udzielające pełnomocnictwa były 
umocowane do reprezentacji mocodawcy. 

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu spółki 
i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie 
pisemnej pod  rygorem niewaŜności lub w postaci elektronicznej i 
dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Oświadczenie o 
ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer świadectwa 
depozytowego, numer rachunku papierów wartościowych, dane 
posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje 
przez kogo zostało wystawione a takŜe ilość akcji, powinno  zostać 
wysłane przez  akcjonariusza na adres: sekretariat@zremb-ch.com.pl   

5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym 
Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w 
jego imieniu w sposób naleŜyty. Domniemywa się, iŜ dokument 
pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na 
Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga 
dodatkowych potwierdzeń, chyba Ŝe jego autentyczność lub 
waŜność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy 
wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. 

 
 

§ 8 
 

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady 
Nadzorczej i Zarządu w składzie umoŜliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego 
Zgromadzenia. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady 
Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. 
Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych 
kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw 
omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia 
wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 

 

§  9 



 
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą   kapitału zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego 
zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie 
później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 
zgromadzenia. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej. 

2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 
osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na 
Ŝądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla 
zwołania Walnego Zgromadzenia. 

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed 
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na 
stronie internetowej.  

4. KaŜdy akcjonariusz moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać 
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad. 

 

Rozdział III 

 

Postanowienia szczególne 

 
§ 10 

 
1. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie 

nie moŜe powziąć uchwały, chyba Ŝe na Zgromadzeniu 
reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz nikt z obecnych nie 
podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 



2. Akcjonariusz Ŝądający zamieszczenia określonego wniosku w porządku 
obrad powinien przedstawić uzasadnienie umoŜliwiające podjęcie 
uchwały z naleŜytym rozeznaniem. 

3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia powinny być 
uzasadnione z wyjątkiem uchwał porządkowych i formalnych oraz 
zwykle przyjmowanych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Uchwałę uzasadnia bądź zwraca się o uzasadnienie do podmiotu 
wnioskującego Zarząd Spółki. 

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w zakresie emisji akcji z prawem 
poboru powinna precyzować cenę emisyjną lub mechanizm jej 
ustalania lub zobowiązać organ do tego uprawniony do jej określenia 
przed dniem prawa poboru, w terminie umoŜliwiającym podjęcie 
decyzji inwestycyjnej. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie 
niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są 
prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.  

6. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy 
powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był 
moŜliwie najkrótszy, a w kaŜdym przypadku nie dłuŜszy niŜ 15 dni 
roboczych. Ustalenie dłuŜszego terminu wymaga szczegółowego 
uzasadnienia.  

7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej moŜe zawierać tylko takie warunki, których ewentualne 
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.  

8. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być 
dokonany przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. 

9. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która 
przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę 
członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru 
jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze 
pozostałych członków. 

10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią 
grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 9, obsadza się w drodze 
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy 



nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, 
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

11. JeŜeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 9, nie dojdzie 
do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka 
Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 

12. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady 
Nadzorczej, zgodnie z przepisami ust. 9 – 11 powyŜej, wygasają 
przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady 
Nadzorczej. 

§ 11 
 

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone 
głosowaniem. 

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach 
oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub 
likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak równieŜ w 
sprawach osobowych. Poza tym naleŜy zarządzić tajne głosowanie na 
Ŝądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii 
związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się 
pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na 
wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 

4. Wniosek o zaniechanie głosowania nad uchwałą bądź zaniechanie 
rozpatrywania punktu porządku obrad musi zostać uzasadniony przez 
wnioskodawcę.  

5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się moŜliwość 
zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 

6. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten 
sposób formułować uchwały, aby kaŜdy uprawniony, który nie zgadza 
się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał 
moŜliwość jej zaskarŜenia. 

7. Na Ŝądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się do 
protokołu jego pisemne oświadczenie. 



8. Walne Zgromadzenie moŜe upowaŜnić kaŜdego akcjonariusza do 
otrzymania wypisu z protokołu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio 
od notariusza, który protokołuje Walne Zgromadzenie. 

Rozdział IV 

 

Postanowienia końcowe 

 
§ 12 

 
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 czerwca 2010r. Ewentualne 
zmiany wchodzą w Ŝycie począwszy od następnego Walnego 
Zgromadzenia. 
 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  

 
 18. Uchwała nr 18 w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i 
   przyjęcia tekstu jednolitego. 
 

Na podstawie § 15 pkt 11 Statutu Spółki  ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla  § 9 pkt 1 Regulaminu 
Rady Nadzorczej i nadaje mu nowe brzmienie. 

 

 

Skreśla się  –  

 

§ 9 

 

1. Rada Nadzorcza tworzy komitet audytu, a takŜe moŜe utworzyć komitet 

wynagrodzeń lub inne komitety. Komitety te są wewnętrznymi 

jednostkami Rady. 

    



Otrzymuje brzmienie  -  

 

§ 9 

 

1. Rada Nadzorcza moŜe tworzyć komitet audytu, a takŜe moŜe utworzyć 

 komitet wynagrodzeń lub inne komitety. Komitety te są wewnętrznymi 

 jednostkami Rady. 

    

        Załącznik do Uchwały nr 18 

        ZWZA z dnia 24.06.2010r. 

TEKST JEDNOLITY 

 

REGULAMIN 

RADY NADZORCZEJ 

Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w Chojnicach 

 

 

Rozdział I 

 

Przepisy ogólne 

 

§1 

 

Rada Nadzorcza działa na podstawie: 

1) Statutu Spółki, 

2) Uchwał Walnego Zgromadzenia, 

3) Kodeksu Spółek Handlowych, 

4) Niniejszego Regulaminu. 

 

§2 



1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać naleŜytą wiedzę i 

doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość 

czasu na wykonywanie swoich obowiązków. 

2. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie 

działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o 

istotnych sprawach dotyczących Spółki. 

 

§ 3 

 KaŜdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim 

postępowaniu interesem Spółki oraz niezaleŜnością opinii i sądów, a w 

szczególności: 

- nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować 

negatywnie na ocenę niezaleŜności jego opinii i sądów, 

- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku 

uznania, Ŝe decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki. 

 

§ 4 

 

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg 

niezaleŜności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych. 

2. Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej uwaŜa się następujące 

osoby: 

a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka 

Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej, 

b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w 

okresie ostatnich 3 lat,  

c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego 

wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki 

stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej, 



d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w Ŝaden 

sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji, 

e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku 

znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką 

stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, 

akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuację 

bycia znacznym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.), 

f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem 

lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub 

spółki stowarzyszonej, 

g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez 

udział w innych spółkach lub organach tych spółek, 

h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłuŜej niŜ przez 12 

lat, 

i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub 

innych członków Rady Nadzorczej, 

j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z 

akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 5 

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację 

na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niŜ 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. PowyŜszy obowiązek dotyczy powiązań natury 

ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko 

członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. 

§ 6 



O zaistniałym konflikcie interesów lub moŜliwości jego powstania członek 

Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać 

się od zabierania głosu w dyskusji oraz do głosowania nad uchwałą w 

sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

§ 7 

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, a w przypadku 

czasowej nieobecności jest zastępowany przez 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje  osobiście. 

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji 

w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na moŜliwość 

działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W 

szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wskutek rezygnacji liczebność 

Rady Nadzorczej miałaby spaść poniŜej liczby określonej przez Statut 

lub uchwałę Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Rozdział II 

Zakres działania Rady Nadzorczej 

 

§ 8 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, 

wykonując wszystkie obowiązki nałoŜone Statutem, Kodeksem spółek 

handlowych oraz innych ustaw, a ponadto powinna: 

a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny 

systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 



b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu ocenę swojej pracy; 

c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał 

Walnego Zgromadzenia. 

2. Rada Nadzorcza wyraŜa aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej 

umowy z podmiotem powiązanym. PowyŜszemu obowiązkowi nie podlegają 

transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach 

prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zaleŜnym, w 

którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Podmiot powiązany 

definiuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

3. Rada Nadzorcza zatwierdza zgłoszonych przez Zarząd kandydatów na 

prokurentów. 

 

 

 

§ 9 

 

1. Rada Nadzorcza moŜe tworzyć komitet audytu, a takŜe moŜe utworzyć 

komitet wynagrodzeń lub inne komitety. Komitety te są wewnętrznymi 

jednostkami Rady. 

2. W skład komitetu audytu powinien wchodzić co najmniej jeden członek 

niezaleŜny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu 

ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i 

finansów.  

3. W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków Rady 

Nadzorczej. To samo dotyczy innych komitetów, jeŜeli zostaną 

utworzone.  

4. Zadaniem komitetu audytu jest badanie prawidłowości i efektywności 

wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz 



współpracy właściwych słuŜb z podmiotem badającym sprawozdanie 

finansowe Spółki. 

5. Zadaniem komitetu wynagrodzeń jest badanie efektywności 

stosowanych w Spółce systemów wynagradzania i premiowania oraz 

ocena kandydatów na członków Zarządu i proponowanych warunków 

ich zatrudnienia. 

6. Komitety wybierają spośród swojego grona Przewodniczących 

Komitetów.  

7. Komitety są zobowiązane do składania Radzie corocznych sprawozdań 

ze swej działalności. 

§ 10 

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego 

Zgromadzenia w składzie umoŜliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Rozdział III 

Tryb zwoływania i przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej 

§ 11 

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady na 7 

dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym, pocztą 

elektroniczną, lub faksem za potwierdzeniem otrzymania 

zawiadomienia. 

2. W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady lub 

Wiceprzewodniczący moŜe zarządzić inny sposób i termin 

powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. 



3. W zawiadomieniach o terminach posiedzenia powinien być podany 

porządek obrad. W miarę moŜliwości, wraz z zawiadomieniem powinny 

być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. 

§ 12 

1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia 

lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, przyjęcie 

protokołów poprzedniego posiedzenia. 

2. Na posiedzeniach Rady powinny być w zasadzie rozpatrywane tylko 

sprawy objęte porządkiem obrad. Sprawy wniesione pod obrady w 

czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraŜa na to zgodę. 

§ 13  

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. W 

przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady - posiedzeniu 

przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady. 

§14 

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeŜeli na posiedzeniu 

jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie 

zostali zaproszeni. 

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

3. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się w trybie jawnym z 

wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie 

tajne zarządza się, jeŜeli zaŜąda tego choć jeden z członków Rady 

Nadzorczej. 

4. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać 

udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za 



pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddania głosu na 

piśmie nie moŜe dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 

na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza moŜe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Uchwała jest waŜna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. 

§15 

1. Z kaŜdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który powinien 

zawierać: 

a) datę posiedzenia, 

b) imienną listę członków Rady wraz z wskazaniem ich obecności 

oraz listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu, 

c) wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych 

zastrzeŜeń do uchwał lub postanowień wnoszonych przez 

poszczególnych członków Rady. 

2. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków 

Rady Nadzorczej. Do protokołów załącza się uchwały powzięte przez 

Radę. 

3. Protokoły Rady Nadzorczej, kolejno ponumerowane w danym roku 

kalendarzowym i ewidencjonowane w repertorium, przechowywane są 

w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej. Księga Protokołów Rady 

Nadzorczej jest udostępniana członkom Rady na kaŜde ich Ŝądanie. 

4. KaŜdy z członków Rady moŜe Ŝądać sprostowania protokołu 

posiedzenia Rady, w którym uczestniczył. 

5. Odpisy uchwał i postanowień Rady doręczane są Zarządowi Spółki. 



 

Rozdział IV 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 

§16 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę i działanie w ramach Rady 

wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie 

członków Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i 

odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać 

wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników 

ekonomicznych. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§17 

Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest w cięŜar kosztów Spółki. 

 

§18 

 Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-

organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki. 

§19 

Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia przez Walne 

Zgromadzenie. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu nad powyŜszą uchwałą oddano waŜne głosy z 10.403.499 
akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,03 %. W 
głosowaniu oddano łącznie 10.403.499 waŜnych głosów w tym „za”  
10.403.499,  0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


