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OGŁOSZENIE  

ZARZĄDU „MEX POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA 

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 299283, sąd 

rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 

Kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje na dzień:  

 

27 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”, „Zgromadzenie”), 

które odbędzie się w siedzibie Spółki  

w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 

 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 

4. Sporządzenie listy obecności. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji 

Skrutacyjnej. 

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2021 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego 

Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2021 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz 

wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, 

uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex 

Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2021. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2021. 

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex 

Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 

2021 rok. 

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 
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16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Programu Motywacyjnego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej „Mex Polska” S.A. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do 

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

Informacje dla Akcjonariuszy 

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ 

 

1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, 

zgodnie z treścią art. 4061 § 1 ksh, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni 

przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),  

tj. w dniu: 

11 czerwca 2022 roku 

1.2. Uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą osoby, które w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i 

nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2022 roku, przedstawią podmiotowi 

prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie 

wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. 

1.3. Listę uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego 

przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie 

instrumentami finansowymi.  

1.4. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, 

jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na 

rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 

w dniu 13 czerwca 2022 roku. 

1.5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, zgodnie z art. 407 ksh zostanie wyłożona  

w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 w Łodzi przez trzy dni 

powszednie przed odbyciem ZWZ tj. w dniach 22, 23 i 24 czerwca 2022 roku w godzinach od 

10.00 do 15.00. 

 Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu 

listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem 

ZWZ, akcjonariusze Spółki mogą żądać przysłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 

elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.  

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub 

przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do Biura 

Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – biuro@mexpolska.pl  

w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. 

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 

akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: 

mailto:biuro@mexpolska.pl
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a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ; lub 

c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu 

pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do 

reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 

urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika 

innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 

pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób 

fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ. 

2. Procedury uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu 

2.1.  Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ 

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad Zgromadzenia.  Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie 

później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 6 czerwca 2022 roku. 

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w Biurze Zarządu 

Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – biuro@mexpolska.pl. 

Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w tym 

trybie, niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie 

następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, tj. w drodze ogłoszenia 

dokonanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mexpolska.pl w zakładce: "walne 

zgromadzenie" oraz za pośrednictwem systemu ESPI. 

2.2.  Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 

obrad ZWZ 

 Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem 

Zgromadzenia na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres – biuro@mexpolska.pl projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone 

do porządku obrad przed terminem ZWZ.   

 Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem 

www.mexpolska.pl w zakładce: "walne zgromadzenia" oraz za pośrednictwem systemu ESPI. 

 

 Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt 2.1. oraz pkt 2.2. 

powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 

akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:  

a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

mailto:biuro@mexpolska.pl
http://www.mexpolska.pl/
mailto:biuro@mexpolska.pl
http://www.mexpolska.pl/
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b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ; lub 

c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu 

pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do 

reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 

urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika 

innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 

pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób 

fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ. 

2.3.  Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas ZWZ 

 Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

2.4. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; pełnomocnictwa  

 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć 

w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

akcjonariusza lub przez pełnomocnika.  

 Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu 

tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo 

okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do 

reprezentowania tych podmiotów.  

 Zgodnie z art. 4121 § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu 

wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci 

elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres biuro@mexpolska.pl poprzez przesłanie na wskazany powyżej adres e-

mail dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku 

akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania 

akcjonariusza. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się 

za skuteczne, o ile dotrze do Przewodniczącego ZWZ przed sporządzeniem listy obecności 

zawierającej spis uczestników ZWZ, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu ZWZ na 

zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika. 

 W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:   

a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo   

b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ 

(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).  

mailto:biuro@mexpolska.pl
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W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, 

zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 

a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 

zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego 

dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo  

b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do 

potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego 

dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 

reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).  

W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania 

przy sporządzaniu listy obecności:  

a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo  

b. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do 

potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego 

dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 

reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz 

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby 

fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ. 

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, 

pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym 

Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 

istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie  

z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 

wyłączone.  

 Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz  

z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.  

 Formularz, o którym mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 ksh, pozwalający na wykonywanie prawa głosu 

przez pełnomocnika, jest udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem 

www.mexpolska.pl w zakładce: "walne zgromadzenie". 

 Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. 

 

2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej  

 Zarząd nie przewiduje możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.  

2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej 

 Zarząd nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. 

2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej 

http://www.mexpolska.pl/
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 Zarząd nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

2.8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad 

walnego zgromadzenia 

 Podczas obrad ZWZ akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych 

w porządku obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 i 2 ksh podczas obrad walnego 

zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 

dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią 

powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może 

odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego 

odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 

3. Materiały dotyczące ZWZ 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma 

być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania 

uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed 

terminem ZWZ, na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mexpolska.pl pod adresem 

www.mexpolska.pl w zakładce: "walne zgromadzenie" oraz w siedzibie Spółki w Łodzi przy  

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, w godzinach od 10.00 do 15.00. 

4. Pozostałe informacje 

Rejestracja uczestników ZWZ odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku w godzinach 10.30-

11.00.  

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mexpolska.pl 

pod adresem w zakładce: "walne zgromadzenie". 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem 

stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki. 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu 

prosimy o kontakt z Panią Moniką Osińską:   

adres e-mail: biuro@mexpolska.pl  

tel. +48 42 634 67 30 

 

5. Planowane zmiany Statutu Spółki  

1) Proponuje się uchylenie § 7a Statutu Spółki  

 

Aktualne brzmienie § 7a Statutu Spółki: 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 114.981,30 zł (słownie: sto 

czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 30/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż 

1.149.813 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia 

akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na 

podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 roku. 

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B. 

http://www.mexpolska.pl/
http://www.mexpolska.pl/
http://www.mexpolska.pl/
mailto:biuro@mexpolska.pl
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4. Prawo do objęcia akcji serii F będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 17 czerwca 

2029 roku. 

 

2) Proponuje się zmianę § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia: 

 

1. Organem nadzoru w Spółce jest rada nadzorcza.  

2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

3. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadze-

nie.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. 

5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od 

Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, fir-

mach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mający rzeczywistych i istotnych 

powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

6. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i 

umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej 

jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z 

zakresu branży, w której działa Spółka.   

7. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o speł-

nieniu warunków określonych w ust. 5 i 6 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przy-

padku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. Oświadczenie to dołącza się do 

protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.  

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład 

uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z 

innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Statut, jest zdolna do rea-

lizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu 

uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.  

9. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję. 

10. Członkowie rady nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.  

11. W razie równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą rozstrzy-

ga głos Przewodniczącego. 

12. Członkowie rady nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani. 

13. Odwołany członek rady nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za miesiąc, w którym 

nastąpiło odwołanie. 

14. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieob-

jętych proponowanym porządkiem obrad, z wyłączeniem spraw dotyczących członków zarzą-

du i ich wynagrodzenia, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedze-

niu się temu nie sprzeciwi.” 

 

Aktualne brzmienie § 18 Statutu Spółki 

 

1. Organem nadzoru w Spółce jest rada nadzorcza.  
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2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

3. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgro-

madzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. 

5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym.  

6. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umie-

jętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden 

niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu 

branży, w której działa Spółka.   

7. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu 

warunków określonych w ust. 5 i 6 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby 

w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad 

Walnego Zgromadzenia.  

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład 

uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z in-

nego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Statut, jest zdolna do realizacji 

powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupeł-

nienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.  

9. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję. 

10. Członkowie rady nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.  

11. W razie równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą rozstrzyga 

głos Przewodniczącego. 

12. Członkowie rady nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani. 

13. Odwołany członek rady nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za miesiąc, w którym 

nastąpiło odwołanie. 

 

 

3) Proponuje się zmianę § 19 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia: 

 

Do kompetencji rady nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 

c) sporządzenie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za 

ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), 

d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu, 

e) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, 

f) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu, 

g) wyznaczanie firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finan-

sowych Spółki, 
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h) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków 

zarządu Spółki,  

i) wyrażenie zgody na:  

 budowę budowli i budynków na nieruchomości będącej własnością Spółki; 

 zatwierdzenie planu finansowego na dany rok obrotowy; 

 zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 

1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych; 

 zbycie i zastawienie udziałów i akcji w podmiotach zależnych Spółki; 

 nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz 

jej obciążenie; 

 podjęcie przez członków zarządu działalności konkurencyjnej. 

 

Aktualne brzmienie § 19 Statutu Spółki: 

 

Do kompetencji rady nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków 

zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgro-

madzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu, 

c) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, 

d) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu, 

e) wyznaczanie firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finan-

sowych Spółki, 

f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków 

zarządu Spółki,  

g) wyrażenie zgody na:  

 budowę budowli i budynków na nieruchomości będącej własnością Spółki; 

 zatwierdzenie planu finansowego na dany rok obrotowy; 

 zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 

1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych; 

 zbycie i zastawienie udziałów i akcji w podmiotach zależnych Spółki; 

 nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz 

jej obciążenie; 

 podjęcie przez członków zarządu działalności konkurencyjnej. 

 

 

4) Proponuje się dodanie § 19a Statutu Spółki o następującym brzmieniu: 

 

Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki 

do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna: 

a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: 
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 informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z 

członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a 

także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem 

posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na 

temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności, 

 podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, 

 ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów 

kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrz-

nego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu do-

konania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym 

zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej, 

 ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania 

obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie 

Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Ra-

da Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, 

 ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, 

instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. 

jeśli takowe miały miejsce, 

 informację na temat realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady 

Nadzorczej, w tym realizacji celów; 

b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 

 

5) Proponuje się zmianę § 19b Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia: 

 

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest do wezwania Zarządu do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji 

o: 

a) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;  

b) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu 

prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadro-

wym;  

c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powi-

nien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uza-

sadnienie odstępstw;  

d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą 

wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;  

e) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpły-

wają lub mogą wpływać na sytuację spółki. 

2. Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. 

 


