
Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 28 września 2020 r. 
 
 
 Zmiana Statutu Spółki wprowadzona uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A.  

z dnia 23 czerwca 2020 r. 
 
Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki: 
  
Siedziba spółki mieści się w Warszawie. 
 
Nowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki: 
 
Siedziba spółki mieści się w Oświęcimiu. 

 
 Zmiana Statutu Spółki wprowadzona uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 
Dotychczasowy brzmienie § 16 Statutu Spółki: 
 
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 

wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału 
akcyjnego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, 
jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego 
porozumie się i wskaże członka Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez 
Walne Zgromadzenie. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. 
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest 

zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia 
składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 
minimum określonego w ustępie 1. 

4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób 
wykonywania czynności. 

 
Nowe brzmienie § 16 Statutu Spółki: 
 
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez akcjonariusza każdej 
jednej piątej części kapitału akcyjnego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady 
Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie 
co najmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego porozumie się i wskaże członka Rady. 
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. 
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, 

Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy 
liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1. 

4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację  
i sposób wykonywania czynności. 

W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji 
na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali 
członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością 
głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. 


