REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia
prac przez Radę Nadzorczą spółki WIELTON S.A.
§2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
2. Spółka – WIELTON S.A. z siedzibą w Wieluniu.
3. Statut - statut WIELTON S.A.
4. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie WIELTON S.A.
5. Rada Nadzorcza, Rada - rada nadzorcza WIELTON S.A.
6. Zarząd - zarząd WIELTON S.A.
7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej spełniający
wymagania określone w Statucie.
8. Uprawniony Akcjonariusz – akcjonariusz, któremu, na podstawie § 10
ust. 2,3,4,5 Statutu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i
odwoływania członka Rady Nadzorczej.
9. Przewodniczący – przewodniczący Rady Nadzorczej.
10. Zastępca Przewodniczącego – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej.
II.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ, KADENCJA RADY NADZORCZEJ
§3

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym i składa się od 6 (sześciu) do 8
(ośmiu członków).
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, oraz
przez Uprawnionych Akcjonariuszy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję
(Wspólna Kadencja).
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
5. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego,
Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem
tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te
funkcje innego członka Rady Nadzorczej.
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6. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
Wspólnej Kadencji.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej Wspólnej
Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
członków Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w
sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady
Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
9. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć
wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji
lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
III.

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI
§4

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołać może każdy jej
członek.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji powinno się odbyć
najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej
kadencji.
3. Jeżeli pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji nie odbędzie się
w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, pierwsze posiedzenie Rady
Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie Zarząd.
IV.

PRZEWODNICZĄCY I ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
NADZORCZEJ
§5

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
• zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej,
• kieruje pracami Rady Nadzorczej,
• podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej umowy o pracę z członkami Zarządu,
• dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej i podpisuje umowy z
członkami Zarządu.
3. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy
Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy najstarszy wiekiem członek
Rady.
V.

TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ
§ 6 (Zwoływanie posiedzeń)

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej
jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.
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3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej
podając jednocześnie proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim
Zastępca Przewodniczącego, jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia
w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej następuje w drodze przygotowania
przez Przewodniczącego albo członka Rady Nadzorczej bądź Zarząd zwołujący
posiedzenie po myśli art. 389 § 2 k.s.h. zaproszeń w formie pisemnej i wysłania
ich do wszystkich członków Rady Nadzorczej przesyłką poleconą.
5. Zaproszenie może być także wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady
Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który
zaproszenie ma być wysłane.
6. Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed
terminem posiedzenia.
7. Termin 7 dni nie musi być zachowany w przypadku, gdy wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
8. Zaproszenie zawiera:
• proponowany porządek obrad,
• datę i godzinę posiedzenia,
• miejsce posiedzenia.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w trybie nadzwyczajnym tj. bez
wysłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia
Rady w wypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą obecni wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie
sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani co do spraw,
które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą w trybie
nadzwyczajnym tj. bez zwołania posiedzenia.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć Zarząd Spółki,
chyba, że Rada Nadzorcza w drodze uchwały postanowi inaczej.
12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednakże członkowie
Zarządu oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu powinny opuścić
posiedzenie na czas głosowania nad uchwałami oraz podczas omawiania
spraw dotyczących ich bezpośrednio.
§ 7 (Podejmowanie uchwał)
1. Z zastrzeżeniem ust. 5 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał,
jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej
członkom przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu
bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także podejmować uchwały w trybie
szczególnym tj. :
a) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
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b) w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia,
c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość (środki telekomunikacyjne – telefon, telekonferencja, poczta
elektroniczna itp. środki techniczne), bez wyznaczania posiedzenia.
3. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym pisemnym, o którym
mowa w ust. 2 lit. b) powyżej, za datę podjęcia uchwały uważa się datę
otrzymania przez Przewodniczącego uchwały podpisanej przez wszystkich
członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z
zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje
się od głosu. Przewodniczący rozsyła wszystkim członkom Rady projekt
uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady
wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie
oczekiwał na odesłanie (doręczenie) podpisanej uchwały w ciągu 21 dni od daty
rozesłania projektu uchwały.
4. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w trybie, o którym mowa
w ust. 2 lit. c), uchwała może być podjęta pod warunkiem, że wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały za
pomocą faxu, poczty elektronicznej lub innego środka technicznego
umożliwiającego przesłanie utrwalonej treści projektu uchwały. Uchwała w tym
trybie jest podejmowana w następujący sposób:
• Przewodniczący komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z
wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały,
• następnie Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych
członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka
telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy
niż 15 minut i dłuższy niż 60 minut licząc od momentu przedstawienia danemu
członkowi Rady treści projektu uchwały,
• nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z
wstrzymaniem się od głosu,
• z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący sporządza
protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na
najbliższym posiedzeniu.
5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy
wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie szczególnym nie dotyczy wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu, oraz
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Porządek obrad nie powinien być zmieniany ani uzupełniany w trakcie
posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie
porządku obrad. Wymogu tego nie stosuje się gdy podjęcie określonych działań
przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak
również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje
konflikt interesów, między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
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§ 8 (Formy postanowień)
Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:
a) opinii lub wniosków do Walnego Zgromadzenia
przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,

wynikających

z

b) uchwał,
c) a także w innej formie w zależności od takiej potrzeby.
§ 9 (Głosowanie)
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie
równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 10 (Protokoły)
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej: datę posiedzenia, imiona i nazwiska
członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, liczbę
głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz osoba protokołująca. Do protokołu
winna być załączona lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na
posiedzeniu członków Rady. W przypadku odmowy podpisu przez
któregokolwiek z członków Rady Przewodniczący zaznacza te okoliczność na
liście z podaniem przyczyny takiej odmowy. W przypadku uznania przez
członka Rady Nadzorczej, że decyzja, Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z
interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia
Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
4. Rada zatwierdza uchwałą treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości
i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.
6. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.
7. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.
§ 11 (Konflikt interesów)
O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady
Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania
głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt
interesów.
VI.

OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ
§ 12 (Zasady ogólne)

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu
interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności
• nie powinien domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które
mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
• powinien wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku
uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
§ 13 (Kompetencje statutowe)
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
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2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie
jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku
obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze
stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo
pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w lit (a) i (b),
d) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton oraz
rocznych i wieloletnich planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton,
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
f) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub
całego Zarządu,
g) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków
Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może
działać,
h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,
i) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu - wynagrodzenie członków Zarządu
powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z
pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w
rozsądnym stosunku do wyników Spółki. Uchwała w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania Zarządu może być podjęta, jeśli choć jeden Członek
Niezależny wyraził zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,
j) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
k) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa
głosu na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach spółek
zależnych i powiązanych,
l) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego Spółki. Rada dokonując wyboru biegłego rewidenta powinna
zapewnić, aby biegli rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania
oraz firmy audytorskie zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty
wyznaczenia oraz mieli możliwość ponownego uczestniczenia w badaniu po
upływie co najmniej 3 lat.
ł) ocena, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie
przez danego członka Rady kryteriów niezależności.
3. Uprzednia zgoda
przypadkach:

Rady

Nadzorczej

wymagana

jest

w

następujących

a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec
Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek
władz takiej spółki,
b) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości,
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c) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i
rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej
powiązanych transakcji o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 5
% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego
sprawozdania finansowego - nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie.
W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość
zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z
tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku
zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony
wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki
wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku
możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy
należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki
bądź wartość rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość
zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego zawarcie umowy, z której wynikać ma zobowiązanie,
wydatek bądź rozporządzenie,
d) zawiązanie lub likwidacja przez Spółkę innej spółki,
e) nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, jeżeli wartość takiej
transakcji kapitałowej stanowi równowartość co najmniej 5 % kapitałów
własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania
finansowego a transakcja nie jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie,
f) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w
rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744 z późn. zmianami) w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych,
g) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym o
ile nie dotyczy to transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych
w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki,
h) zasiadanie przez Członka Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych
Spółek z poza grupy kapitałowej,
i) ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych
zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego
Zgromadzenia.
4. Uchwały w następujących sprawach mogą być podjęte jeśli żaden z
Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnie umotywowanego
sprzeciwu, chyba, że drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej wyrazi zgodę
na ich podjęcie:
a) wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez
Członka Zarządu i jego uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek organu,
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b) wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem
powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744 z
późn. zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
c) zatwierdzenie treści umów z członkami Zarządu, w tym: wysokości
wynagrodzenia oraz premii,
d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego Spółki.
5. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:
a) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia.
b) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami
prawnymi (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta
obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza
dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
c) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej
informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, spełniania przez
członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady
Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny
pracy Rady Nadzorczej,
d) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w
Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
e) raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, sponsoringowej,
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
§ 14 (Zasady wykonywania obowiązków)
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak
delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych
czynności nadzorczych. Delegowani członkowie otrzymują osobne
wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z członków Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia
określonych czynności nadzorczych ma prawo żądać dostarczenia wszelkich
informacji związanych z powierzonym mu zakresem czynności nadzorczych
dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane
informacje dotyczące Spółki, w tym żądać od Zarządu i pracowników Spółki
sprawozdań i wyjaśnień. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do
wszystkich dokumentów Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
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§ 15 (Współpraca z Zarządem)
1. Członkowie Rady Nadzorczej podejmują odpowiednie działania, aby
otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich
istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z
prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich
sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać
bezpośrednio stan majątkowy spółki oraz kontrolować działalność zakładów;
gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub
specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia
rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyzy lub opinii.
§ 16 (Zasada poufności)
Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich
informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po
zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
§ 17 (Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu)
Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego
Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Udział Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy.
§ 18 (Uprawnienie do zwoływania Walnego Zgromadzenia i żądania
umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad)
1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, jak
również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za
zasadne a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§ 19 (Umowy z członkiem Zarządu)
1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi
Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady
Nadzorczej jej Przewodniczący, po uprzednim zatwierdzeniu treści takich
umów, wysokości wynagrodzenia oraz premii uchwałą Rady Nadzorczej.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej umowy podpisuje
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje
się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
VII.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
§ 20

1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on
zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym:
życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym
telefonu komórkowego, numer faxu i adres poczty elektronicznej do przesyłania
korespondencji).
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2. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację dotyczącą
swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek
ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, które mogą
mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w sprawie rozstrzyganej
przez Radę Nadzorczą.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę
o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, spółki wobec niej dominującej
lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla
jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków
informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 Nr 183, poz.1538 z późn.
zmianami).
4. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej powinny być niezwłocznie aktualizowane
przez członka Rady Nadzorczej w przypadku zmiany stanu faktycznego.
5. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany złożyć oświadczenia, o
których mowa w ust. 2 i 3 powyżej na każdy wniosek Zarządu Spółki.
VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie
dla członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i
odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i
pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników Spółki. Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki
pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.
§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
przepisy kodeksu spółek handlowych i Statutu.
§ 23
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i jest dostępny do wglądu w
siedzibie Spółki.
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