
Przyjęte przez NWZA zmiany w Statucie 
 
§6 pkt II ust. 2a do  2e Statutu Spółki, w brzmieni u jak cytat poni Ŝej, został usuni ęty: 
 
„2a.  Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami  niezaleŜnymi. --

------------------------------------------------------------------ 

2b.   Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę która: ------- 

a) na dzień dokonania wyboru w skład Rady Nadzorczej oraz w okresie 3 (trzech) lat 

poprzedzających ten wybór: -------------------------------------- 

- nie jest ani nie była pracownikiem lub osobą świadczącą pracę lub usługi na innej 

podstawie prawnej na rzecz Spółki, jej spółki zaleŜnej lub spółki dominującej w 

rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo pracownikiem spółki 

stowarzyszonej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, --------------------------------------

---------------------------- 

- nie jest ani nie była członkiem organów zarządzających bądź członkiem struktur 

kierowniczych Spółki, jej spółki zaleŜnej lub spółki dominującej wobec Spółki, -------------

------------------------------------------------------- 

- nie otrzymuje ani nie otrzymała wynagrodzenia (z wyjątkiem wynagrodzenia z tytułu 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej), od Spółki, jej spółki zaleŜnej oraz spółki 

dominującej wobec Spółki, -------- 

- nie świadczy ani nie świadczyła na rzecz Spółki, jej spółki zaleŜnej lub spółki 

dominującej wobec Spółki usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, 

ekonomicznego bądź gospodarczego, jak równieŜ nie jest oraz nie była wspólnikiem 

(akcjonariuszem), członkiem organów zarządzających, członkiem struktur 

kierowniczych, pracownikiem, współpracownikiem lub osobą świadczącą pracę lub 

usługi na innej podstawie prawnej podmiotu świadczącego na rzecz Spółki, jej spółki 

zaleŜnej lub spółki dominującej wobec Spółki, usługi doradztwa prawnego, 

podatkowego, finansowego, ekonomicznego bądź gospodarczego, --------------------------

---------------------------------------- 

- nie jest ani nie była osobą najbliŜszą (tj. małŜonkiem, byłym małŜonkiem, wstępnym, 

zstępnym, przysposabiającym, przysposobionym, krewnym w linii bocznej do 

czwartego stopnia, powinowatym do drugiego stopnia) członków Zarządu, członków 

struktur kierowniczych Spółki bądź osób wskazanych w lit. b) niniejszego ustępu, --------

--------- 

- nie ma ani nie miała Ŝadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem 

mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, ------------------- 



- nie jest oraz nie była biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki, 

jej spółki zaleŜnej lub spółki dominującej wobec Spółki ani wspólnikiem 

(akcjonariuszem), członkiem organów zarządzających, członkiem struktur 

kierowniczych lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych Spółki lub tych innych spółek; -----------------------------------------------------------

-- 

b)  nie jest akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje 

reprezentujące co najmniej 10 % (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki albo przedstawicielem, członkiem organów zarządzających albo 

nadzorujących, członkiem struktur kierowniczych, pracownikiem lub 

współpracownikiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 10 % (dziesięć procent) 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

2c. NiezaleŜny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezaleŜności określone 

w ust. 2b przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza 

lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, Ŝe niezaleŜny członek Rady Nadzorczej 

Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezaleŜności i gdy 

uniemoŜliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch 

członków niezaleŜnych, naleŜy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze 

złoŜenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie. ------------

------------------------------------ 

2d. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca obowiązana 

jest złoŜyć oświadczenie na piśmie stwierdzające, Ŝe spełnia kryteria niezaleŜności 

określone w ust. 2b, oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w 

trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. ----------------------------------------------------------

-------- 

2e. Zaprzestanie spełniania przez niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej kryteriów 

wymienionych w ust. 2b nie powoduje wygaśnięcia mandatu tego członka Rady 

Nadzorczej oraz pozostaje bez wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania 

kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie.--

-------------------„ 

§ 6 pkt II ust. 11 do 13 Statutu Spółki w brzmieniu : 
„11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemoŜności 
zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie moŜe być zwołane przez 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje 
za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które 
powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 14 dni przed datą 
posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej naleŜy oznaczyć miejsce, 
dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. 
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej naleŜy równieŜ zwołać na pisemny wniosek Zarządu 
Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w 



terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać 
proponowany porządek obrad. Ustęp 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.” 
 
Otrzymał brzmienie: 
„11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemoŜności 
zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie moŜe być zwołane przez 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za 
pośrednictwem listów lub poczty elektronicznej lub telefaksu co najmniej na 7 dni przed 
dniem posiedzenia Rady, podając propozycję porządku obrad, datę i miejsce obrad. W 
uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe być zwołane ww. sposób 
na 3 dni przed dniem posiedzenia Rady. 
12. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą Ŝądać zwołania Rady Nadzorczej podając 
proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w 
terminie dwóch (2) tygodni od dnia otrzymania wniosku. JeŜeli Przewodniczący Rady 
Nadzorczej nie zwoła posiedzenia na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, 
wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek 
obrad.„ 
 
III. 
§ 6 pkt III ust. 4 do 6 Statutu Spółki w brzmieniu:  
„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na 
pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 
przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 
Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a 
ponadto zawierać uzasadnienie.  
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeŜeli 
Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, jeŜeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego 
Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego Ŝądania przez Radę 
Nadzorczą.  
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego 
mogą Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równieŜ umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. śądanie takie 
naleŜy złoŜyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem 
Walnego Zgromadzenia.” 
 
Otrzymał brzmienie: 
„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 

a) Zarząd;  

b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; 

c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce; 

d) Zarząd na Ŝądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną 
dwudziestą) kapitału zakładowego, złoŜone na piśmie lub w postaci 
elektronicznej, wraz z Ŝądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad tego zgromadzenia. 

5. JeŜeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch 
tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania, sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić do zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem.  



6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 
mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego 
Zgromadzenia.”  
 


