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Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Soho Development Spółka Akcyjna  

zwołane na dzie� 06 lutego 2017 r. 

 

   Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. Działaj�c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia 

wybra� na Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ 

Pani� [***]. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.”  

 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała ma charakter techniczny. 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie przyj�cia porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwala, co 

nast�puje:  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia 

przyj�� porz�dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu 

opublikowanym Raportem Bie��cym z dnia 10 stycznia 2017 r. numer 

02/2017.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.”  

 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała ma charakter techniczny 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy 

od dnia 01 pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r.  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działaj�c na 

podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co nast�puje: 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Spółki za okres obrotowy od dnia 01 pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 

2016 r., na które składa si� m.in.: 

1. bilans sporz�dzony na dzie� 30 wrze�nia 2016 roku, który wykazuje po 

stronie aktywów i pasywów sum� równ� 396 916 tys. złotych; aktywa netto 
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wyra�one w tysi�cach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynosz� na 

dzie� 30 wrze�nia 2016 roku  336 101 tys. zł, 

2. rachunek zysków i strat za rok od 1 pa�dziernika 2015 roku do 30 wrze�nia 

2016 roku, który wykazuje zysk  netto w kwocie 17 279 tys. zł,  

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 

pa�dziernika 2015 roku do 30 wrze�nia 2016 roku, które wykazuje 

zwi�kszenie kapitału własnego w kwocie 18 955 tys. zł. 

4. rachunek z przepływu �rodków pieni��nych, który wykazuje zwi�kszenie 

stanu �rodków pieni��nych za okres od dnia 1 pa�dziernika 2015 roku do 

30 wrze�nia 2016 roku o kwot� 3 088 tys. zł;  

5. informacja dodatkowa. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze�. 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Spółki z działalno�ci w 

okresie obrotowym od dnia 01 pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 

roku 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działaj�c na 

podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co nast�puje: 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz�du 

z  działalno�ci Soho Development S.A. w okres obrotowym od dnia 01 

pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r.,  

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 pa�dziernika 2015 r. do dnia 

30 wrze�nia 2016 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działaj�c 

na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co nast�puje:  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 

01 pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r., na które składa si� m.in.: 

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 30 wrze�nia 

2016 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sum� 523 542 tys. 

złotych, 
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2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 

pa�dziernika 2015 roku do 30 wrze�nia 2016 roku, wykazuj�cy zysk 

przypadaj�c� na akcjonariuszy Spółki w wysoko�ci 15 740 tys. złotych, 

3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 

dnia 1 pa�dziernika 2015 roku do 30 wrze�nia 2016 roku wykazuj�ce 

zwi�kszenie stanu kapitału własnego przypadaj�cego Grupie o kwot� 19 

427 tys. złotych,  

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni��nych, wykazuj�ce 

zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych za okres od dnia 1 pa�dziernika 

2015 roku do 30 wrze�nia 2016 roku na sum� 10 673  tys. złotych, 

5) informacja dodatkowa, 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Spółki  

z działalno�ci Grupy Kapitałowej za okres obrotowy od dnia 01 pa�dziernika 

2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działaj�c 

na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co nast�puje: 
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§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z 

działalno�ci Grupy Kapitałowej Spółki  za okres obrotowy od dnia 01 

pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r.,  

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie podziału zysku 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia zysk za rok obrotowy od dnia 1 

pa�dziernika 2015 roku do 30 wrze�nia 2016 roku r. w wysoko�ci  17 279 

tys. złotych przeznaczy� na kapitały zapasowe Spółki. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 
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z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania 

obowi�zków Prezesa Zarz�du Spółki w okresie od dnia 01 pa�dziernika 2015 

r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Maciejowi 

Wandzel z wykonania przez niego obowi�zków Prezesa Zarz�du Spółki, w 

okresie od 01 pa�dziernika 2015 r. do 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omieci�skiemu z wykonania 

obowi�zków Członka Zarz�du Spółki w okresie od dnia 01 pa�dziernika 2015 

r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Mariuszowi 
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Omieci�skiemu z wykonania przez niego obowi�zków Członka Zarz�du 

Spółki, w okresie od 1 pa�dziernika 2015 r. do 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Le�nodorskiemu z wykonania 

obowi�zków Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 

pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Bogusławowi 

Le�nodorskiemu, z wykonania przez niego obowi�zków Przewodnicz�cego 

Rady Nadzorczej w okresie od 1 pa�dziernika 2015 r. do 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 
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z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania 

obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 pa�dziernika 

2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Monice 

Hałupczak, z wykonania przez ni� obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w 

okresie od 1 pa�dziernika 2015 r. do 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zientara z wykonania 

obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 

pa�dziernika 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r. oraz od 04 marca 2016 r. do 

dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Andrzejowi 

Zientara, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w 
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okresie od dnia 01 pa�dziernika 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r. oraz od 

04 marca 2016 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z 

wykonania obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od 

dnia 1 pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Wojciechowi 

Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady 

Nadzorczej w okresie od 01 pa�dziernika 2015 r. do 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 
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z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarc z wykonania 

obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 pa�dziernika 

2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Katarzynie 

Szwarc, z wykonania przez ni� obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w 

okresie od dnia 01 pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kaczmarkowi z wykonania 

obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 

pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Mariuszowi 

Kaczmarek, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej 

w okresie od dnia 01 pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Petre Manzelov z wykonania obowi�zków 

Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 pa�dziernika 2015 

r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Petre 

Manzelov, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w 

okresie od dnia 01 pa�dziernika 2015 r. do dnia 30 wrze�nia 2016 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Uzasadnienie Zarz�du: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych 

Zgromadze� 

 

Uchwała Nr [***] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Soho Development” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 06 lutego 2017 r. 
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w sprawie zmian Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia 

zmieni� Statut Spółki w ten sposób, �e: 

1. art. 13 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„13.1. Zarz�d składa si� z od jednego do trzech członków, w tym 

Prezesa Zarz�du, powoływanych na wspólna dwuletni� 

kadencj�. 

13.2. Rada Nadzorcza okre�la w powy�szych granicach liczebno�� 

Zarz�du oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarz�du. 

13.3. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie mo�e odwoła� cały 

skład Zarz�du lub poszczególnych jego członków, w tym 

Prezesa Zarz�du, przed upływem kadencji.”; 

2. art. 13a Statutu otrzymuje brzmienie: 

„13a.1.Postanowienia zawarte w niniejszym art. 13a znajduj� 

zastosowanie przez okres wskazany w art. 34.6. Statutu (tj. do 

momentu wyga�ni�cia mandatów wszystkich członków Zarz�du, 

w tym mandatu Prezesa Zarz�du, sprawowanych w ramach 

bie��cej kadencji - tj. kadencji, która rozpocz�ła si� w dniu 1 

stycznia 2013 r.). 

13a.2.  Zarz�d składa si� z od jednego do trzech członków, w tym 

Prezesa Zarz�du, z uwzgl�dnieniem art. 13a.5. 

13a.3.  Prezesa Zarz�du powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z 

zastrze�eniem art. 34.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w 

przedmiocie powołania lub odwołania Prezesa Zarz�du, 

podejmowana jest wi�kszo�ci� 3/4 głosów. 
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13a.4.  Pozostali członkowie Zarz�du mog� zosta� powołani i odwołani 

przez Rad� Nadzorcz�, wył�cznie na wniosek Prezesa Zarz�du. 

Wniosek Prezesa Zarz�du w tym przedmiocie winien wskazywa� 

osob� lub osoby, o których powołanie lub odwołanie wnosi. W 

przypadku jego zło�enia, Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

niezwłocznie zwoła jej posiedzenie, z porz�dkiem obrad 

obejmuj�cym rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarz�du. Członek 

Zarz�du mo�e by� tak�e w ka�dym czasie odwołany przez 

Walne Zgromadzenie. 

13a.5.  Wyga�ni�cie mandatu Prezesa Zarz�du nie wpływa na 

mo�liwo�� działania innych członków Zarz�du i jego 

funkcjonowanie, je�eli zostali uprzednio powołani. W takim 

przypadku, Zarz�d lub Rada Nadzorcza winni niezwłocznie 

zwoła� Walne Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmuj�cym 

powołanie Prezesa Zarz�du, na dzie� przypadaj�cy nie pó�niej 

ni� 45 dni od dnia wyga�ni�cia mandatu Prezesa Zarz�du. 

13a.6.  Rada Nadzorcza mo�e zawiesi� z wa�nych powodów w 

czynno�ciach poszczególnych lub wszystkich członków Zarz�du, 

w tym jego Prezesa, oraz delegowa� członków Rady Nadzorczej, 

na okres nie dłu�szy ni� trzy miesi�ce, do czasowego 

wykonywania czynno�ci członków Zarz�du, którzy zostali 

odwołani, zło�yli rezygnacj� albo z innych przyczyn nie mog� 

sprawowa� swoich czynno�ci. Uchwały Rady Nadzorczej w 

sprawach wskazanych w zdaniu poprzednim, podejmowane s� 

wi�kszo�ci� 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej. W 

przypadku zawieszenia Prezesa, członka lub całego Zarz�du – 
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Zarz�d lub Rada Nadzorcza winni niezwłocznie zwoła� Walne 

Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmuj�cym odpowiednio 

odwołanie Prezesa Zarz�du i powołanie w jego miejsce nowego 

lub odwołanie zawieszonego członka Zarz�du, na dzie� 

przypadaj�cy nie pó�niej ni� 45 dni od dnia podj�cia uchwały 

Rady Nadzorczej w przedmiocie takiego zawieszenia, chyba �e 

zawieszony członek Zarz�du zostanie odwołany na wniosek 

Prezesa Zarz�du. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do 

pełnienia funkcji innego członka Zarz�du, ni� Prezes, mo�e 

nast�pi� na wniosek Prezesa Zarz�du. 

13a.7.  Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia 

funkcji Prezesa Zarz�du, nie jest uprawniony do składania 

wniosków w przedmiocie powołania lub odwołania członków 

Zarz�du, o których mowa w art. 13a.4. 

13a.8.  Prezes Zarz�du powoływany jest na pi�cioletni� kadencj�, 

liczon� od dnia jego powołania. Członkowie Zarz�du powoływani 

s� na okres do ko�ca kadencji Prezesa Zarz�du, na którego 

wniosek zostali powołani, przy czym ich mandaty wygasaj� w 

terminie 21 dni od dnia powołania nowego Prezesa Zarz�du, o 

ile na jego wniosek nie zostan� w tym terminie ponownie 

powołani w skład Zarz�du przez Rad� Nadzorcz�.”; 

3. art. 17.1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„17.1.  Rada Nadzorcza składa si� z od 5 (pi�ciu) do 7 (siedmiu) 

członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani s� na okres 

wspólnej, pi�cioletniej kadencji, z uwzgl�dnieniem dalszych 

postanowie� niniejszego ust�pu. Walne Zgromadzenie mo�e 
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podj�� uchwał� o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej. Do 

momentu wskazanego w art. 34.6 Statutu (tj. do momentu 

wyga�ni�cia mandatów wszystkich członków Zarz�du, w tym 

mandatu Prezesa Zarz�du, sprawowanych w ramach bie��cej 

kadencji - tj. kadencji, która rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 

2013 r.) Rada Nadzorcza składa si� z od 6 (sze�ciu) do 7 

(siedmiu) członków.”; 

4. w art. 22.2 Statutu pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5)  do momentu wskazanego w art. 34.6 Statutu (tj. do momentu 

wyga�ni�cia mandatów wszystkich członków Zarz�du, w tym 

mandatu Prezesa Zarz�du, sprawowanych w ramach bie��cej 

kadencji - tj. kadencji, która rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 

2013 r.) powoływanie i odwoływanie wył�cznie członków 

Zarz�du, w przypadku zło�enia wniosku w tym przedmiocie 

przez Prezesa Zarz�du, a od momentu wskazanego w art. 34.6 

Statutu (tj. od momentu wyga�ni�cia mandatów wszystkich 

członków Zarz�du, w tym mandatu Prezesa Zarz�du, 

sprawowanych w ramach bie��cej kadencji - tj. kadencji, która 

rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 2013 r.) powoływanie i 

odwoływanie wszystkich członków Zarz�du, w tym Prezesa 

Zarz�du zgodnie z postanowieniami art. 13 Statutu;”; 

5. w art. 28.1 Statutu litera d) otrzymuje brzmienie: 

„d) odwołanie lub zawieszenie w czynno�ciach członka Zarz�du, 

dokonywane na wniosek Prezesa Zarz�du, przy czym niniejszy 

art. 28.1 lit. d) obowi�zuje do momentu wskazanego w art. 34.6 

Statutu (tj. do momentu wyga�ni�cia mandatów wszystkich 
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członków Zarz�du, w tym mandatu Prezesa Zarz�du, 

sprawowanych w ramach bie��cej kadencji - tj. kadencji, która 

rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 2013 r.);”; 

6. w art. 28.2 Statutu litery f) i g) otrzymuj� brzmienie: 

„f) odwołanie lub zawieszenie w czynno�ciach Prezesa Zarz�du, a 

pocz�wszy od dnia 01 stycznia 2013 r. tak�e powołanie Prezesa 

Zarz�du, przy czym niniejszy art. 28.2 lit. f) obowi�zuje do 

momentu wskazanego w art. 34.6 Statutu (tj. do momentu 

wyga�ni�cia mandatów wszystkich członków Zarz�du, w tym 

mandatu Prezesa Zarz�du, sprawowanych w ramach bie��cej 

kadencji - tj. kadencji, która rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 

2013 r.); 

„g) odwołanie lub zawieszenie w czynno�ciach członka Zarz�du, 

dokonywane bez wniosku Prezesa Zarz�du w tym przedmiocie, 

przy czym niniejszy art. 28.2 lit. g) obowi�zuje do momentu 

wskazanego w art. 34.6. Statutu (tj. do momentu wyga�ni�cia 

mandatów wszystkich członków Zarz�du, w tym mandatu 

Prezesa Zarz�du, sprawowanych w ramach bie��cej kadencji - 

tj. kadencji, która rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 2013 r.).”; 

7. art. 28.3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„28.3. Do momentu wskazanego w art. 34.6. Statutu (tj. do momentu 

wyga�ni�cia mandatów wszystkich członków Zarz�du, w tym 

mandatu Prezesa Zarz�du, sprawowanych w ramach bie��cej 

kadencji - tj. kadencji, która rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 

2013 r.) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach powołania 

i odwołania Członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia 
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wyboru członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie kooptacji, 

stosownie do art. 17.3 Statutu, a tak�e skrócenia kadencji Rady 

Nadzorczej, podejmowane s� wi�kszo�ci� 3/5 (trzech pi�tych) 

oddanych głosów, a od momentu wskazanego w art. 34.6 

Statutu (tj. od momentu wyga�ni�cia mandatów wszystkich 

członków Zarz�du, w tym mandatu Prezesa Zarz�du, 

sprawowanych w ramach bie��cej kadencji - tj. kadencji, która 

rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 2013 r.) uchwały Walnego 

Zgromadzenia w sprawach powołania i odwołania Członków 

Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia wyboru członka Rady 

Nadzorczej wybranego w trybie kooptacji, stosownie do art. 17.3 

Statutu, a tak�e skrócenia kadencji Rady Nadzorczej, 

podejmowane s� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� oddanych głosów.”; 

8. art. 34.6 Statutu otrzymuje numer 34.7; 

9. po art. 34.5 Statutu dodaje si� art. 34.6 w brzmieniu: 

„34.6. W zwi�zku z nowym brzmieniem art. 13 ustalonym uchwał� nr 

[***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2017 

r. w sprawie zmian Statutu Spółki , wprowadza si� nast�puj�ce 

zasady intertemporalne: 

1) postanowienia art. 13a, art. 22.2. pkt 5), art. 28.1 litera d), art. 

28.2 litera f), art. 28.2 litera g), art. 28.3 znajduj� 

zastosowanie do momentu wyga�ni�cia mandatów 

wszystkich członków Zarz�du, w tym mandatu Prezesa 

Zarz�du, sprawowanych w ramach bie��cej kadencji (tj. 

kadencji, która rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 2013 r.); 
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2) z chwil� wyga�ni�cia mandatu Prezesa Zarz�du 

sprawuj�cego funkcj� w ramach bie��cej kadencji (tj. 

kadencji, która rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 2013 r.), 

niezale�nie od tego, czy wyga�ni�cie mandatu nast�piło 

wskutek upływu bie��cej kadencji czy te� wskutek zdarze� 

wskazanych w art. 369 § 5 KSH: 

a) wygasn� mandaty wszystkich członków Zarz�du Spółki, 

jak te� 

b) zako�czeniu ulegnie bie��ca kadencja (tj. kadencja, która 

rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 2013 r.).”. 

 

Uzasadnienie Zarz�du: 

Proponowane zmiany Statutu zmierzaj� do uchylenia postanowie� 

przewiduj�cych szczególne wymogi dotycz�ce powoływania i odwoływania 

członków Zarz�du i przywrócenie postanowie� uwzgl�dniaj�cych standardowe 

w tym zakresie zasady wynikaj�ce z Kodeksu spółek handlowych 

(powoływanie i odwoływanie członków Zarz�du przez Rad� Nadzorcz�). 

Dodatkowo, proponowane jest uchylenie wymogu kwalifikowanej wi�kszo�ci 

głosów przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie dotycz�cych w 

szczególno�ci powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz 

wprowadzenie w tym zakresie wymogu bezwzgl�dniej wi�kszo�ci głosów, 

odpowiadaj�cego standardowi wynikaj�cemu z Kodeksu spółek handlowych, a 

tak�e zmniejszenie minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej z sze�ciu do 

pi�ciu. Dotychczasowe postanowienia b�d� obowi�zywa� do momentu 

wyga�ni�cia mandatów wszystkich członków Zarz�du, w tym Prezesa 
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Zarz�du, sprawowanych w ramach bie��cej kadencji (tj. kadencji, która 

rozpocz�ła si� w dniu 1 stycznia 2013 r.). 


