
Uchwałą nr 18/07/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centurion Finance 

ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonało zmian Statutu Spółki – poniżej zestawienie 

dotychczas obowiązujących oraz uchwalonych zmian Statutu. 

 

W § 13. punkt 4. o następującej dotychczasowej treści: 

 „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej kadencji. Każdy członek Rady 

Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w 

każdym czasie odwołany.” 

 

otrzymał następującą treść: 

 „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięcio) -  letniej kadencji. Każdy członek Rady 

Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w 

każdym czasie odwołany.” 

 

 W § 13. po pkt 20. został dodany punkt 21. o następującej treści: 

„W przypadku śmierci, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem 

kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do dokooptowania w miejsce takiego 

członka nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów 

pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, który został wybrany w 

procedurze kooptacji wygasa, jeżeli pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się po 

dokooptowaniu takiego członka, nie zatwierdzi kandydatury takiego członka. W danej chwili tylko dwie 

osoby, które zostały wybrane na członków Rady Nadzorczej w procedurze kooptacji i których kandydatury 

nie zostały zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą pełnić funkcję członków Rady 

Nadzorczej.  

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego w procedurze kooptacji w związku z 

niezatwierdzeniem jego kandydatury przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie powinno skutkować 

uznaniem, że jakakolwiek uchwała Rady Nadzorczej podjęta przy udziale takiego członka jest nieważna 

lub nieskuteczna.” 

 

W § 14. punkt 2. o następującej dotychczasowej treści: 

„Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub 

Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.” 

 

otrzymał następującą treść: 

„Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub 

Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) 

lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.” 


