
Poprzednie brzmienie zmienionych postanowień statutu Spółki  

 

1) § 11 ust. 3 Statutu Spółki brzmienie poprzednie: 

„Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym 

miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką 

publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.” 

2) w § 14 Statutu Spółki:  

a. brzmienie poprzednie ustępu 2:  

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać 

powszechnie obowiązującym przepisom prawa.” 

b. po ustępie 2 dodano ustęp 2a w brzmieniu jak w treści raportu bieżącego; 

c. brzmienie poprzednie ustępu 8:  

„Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje 

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia 

otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem 

innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” 

d. brzmienie poprzednie ustępu 15: 

„We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza 

posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo 

zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak 

odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który 

brał w nim udział.” 

e. po ustępie 15 dodano ustęp 15a w brzmieniu jak w treści raportu bieżącego; 

f. w ustępie 18:  

- brzmienie poprzednie wstępu do wyliczenia:  

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych 

i w Statucie, w tym:” 

- brzmienie poprzednie punktu 5:  

„dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,” 

 

3) w § 19 Statutu skreślono ust. 2, którego poprzednie brzmienie było następujące: 

„W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest 

sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku 

obrotowym.” 

 


