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Treść raportu: 

    

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 07.08.2020 roku powziął 

informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 3.08.2020 roku dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie 

przyjętym uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą przyjęło następujące zmiany Statutu Spółki: 

1) § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:  

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

Hornówku lub, w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej 

giełdę.”  

2) w § 14 Statutu Spółki:  

a. ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Skład Rady 

Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność 

Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”  

b. po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a o następującym brzmieniu:  

„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy 

się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze 

uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga 

zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez 

Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem 

członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”  

c. ustęp 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„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. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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.”  

d. ustęp 15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa 

Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować 

uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których 

wymagane jest głosowanie tajne, ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”  

e. po ustępie 15 dodaje się ustęp 15a o następującym brzmieniu:  



„Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący 

lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie 

późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że 

głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie 

Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków 

Rady trybie.”  

f. w ustępie 18:  

- wstęp do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

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

innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:”  

- punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:  

„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,” 

3) w § 19 Statutu Spółki skreśla się ust. 2. 

 

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu oraz tekst 

jednolity uwzględniający zmiany. 

 

Szczegółowa podstawa prawna:  

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

(Dz. U. poz. 757) 

 

Za Zarząd: 

 

Krzysztof Kostowski 

Prezes Zarządu  

 

 

 


