Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu
wraz ze zmienionym brzmieniem:
I.

Dotychczasowa treść § 18 ust. 2 lit g) Statutu Spółki w brzmieniu:

„g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niŜ raz na siedem lat
obrotowych”,

i wprowadzona w jej miejsce nowa treść w brzmieniu :
„g) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego celem
przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki”.

II.

Dotychczasowa treść § 18 ust. 2 lit l) Statutu Spółki w brzmieniu:

„ l) udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym,
za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zaleŜnym, w którym Spółka posiada
większościowy udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany
zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych”

i wprowadzona w jej miejsce nowa treść w brzmieniu :
„ l) udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym,
za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zaleŜnym, w którym Spółka posiada
większościowy udział kapitałowy; przez podmiot powiązany rozumie się podmiot powiązany
zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn.
zm.)”

III.

Dotychczasowa treść § 21 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin
Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

i wprowadzona w jej miejsce nowa treść w brzmieniu :
„1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez Radę Nadzorczą regulamin
Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza moŜe ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia

komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a takŜe moŜe ustanowić sposób jego
organizacji.

IV.

Dotychczasowa treść § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
zmiany

Statutu,

umorzenia

akcji,

podwyŜszenia

i

obniŜenia

kapitału

zakładowego,

zbycia

lub wydzierŜawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką
lub rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów. Uchwała walnego zgromadzenia
spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów, chyba,
Ŝe statut spółki przewiduje surowsze warunki.”

i wprowadzona w jej miejsce nowa treść w brzmieniu :
„Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
zmiany

Statutu,

umorzenia

akcji,

podwyŜszenia

i

obniŜenia

kapitału

zakładowego,

zbycia

lub wydzierŜawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką
lub rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów. Uchwała walnego zgromadzenia
spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów.”

