OŚWIADCZENIE ZARZĄDU INTER CARS S.A.
W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA W SPÓŁCE W 2011 ROKU
ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z
DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW.
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez Inter Cars S.A.
Spółka Inter Cars S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowanego w
dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” zgodnie z brzmieniem
zamieszczonym na stronie www.corp-gov.pl
2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego
Zarząd Inter Cars S.A. deklaruje, Ŝe Spółka w 2011 roku przestrzegała ogólnie
obowiązujące zasady ładu korporacyjnego poza następującymi:
A. Pkt I. 1) Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z uŜyciem nowoczesnych
technologii, zapewniających szybkość i bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna
zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umoŜliwiać
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystywaniem sieci Internet,
rejestrować przebieg i upubliczniać do na stronie internetowej.
WYJAŚNIENIE:
Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zapewniającą odpowiednią
komunikację z inwestorami i analitykami z wykorzystaniem tradycyjnych metod, przez co
odstępuję od transmitowania i rejestrowania przebiegu obrad WZA z wykorzystaniem
sieci Internet i upublicznienia ich na stronie internetowej.
B. Pkt III. 6) Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezaleŜności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązani ze spółką. W
zakresie niezaleŜności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji
rady (nadzorczej). NiezaleŜnie od postanowień pkt b) wyŜej wymienionego Załącznika
osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zaleŜnego lub podmiotu stowarzyszonego
nie moŜe być uznana za spełniającą kryteria niezaleŜności, o których mowa w tym
Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot
niezaleŜności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się
rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 %
i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
WYJAŚNIENIE:
Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada nadzorcza składa się od 5 do 13 członków powołanych
przez Walne Zgromadzenie. Na dzień dzisiejszy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5
członków. Członkowie Rady wybierani są w wyniku przeprowadzonego głosowania, w
którym uczestniczą wszyscy zainteresowani i uprawnieni Akcjonariusze. Kandydatury
osób na członków Rady Nadzorczej wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej oraz

jego kwalifikacji podawane są z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości oraz
przedkładane Walnemu Zgromadzeniu podczas jego obrad. Dokonanie wyboru Członków
Rady jest suwerenną decyzją obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i nie ma
uzasadnionych powodów aby dokonywać ograniczeń w swobodzie doboru kandydatów.
C. Pkt III. 7) W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet
audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezaleŜny
od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający
kompetencję w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada
nadzorcza składa się z wymagalnej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą
być wykonywane przez radę nadzorczą.
WYJAŚNIENIE:
W obecnym składzie Rada Nadzorcza liczy 5 członków i pełni zadania komitetu audytu
D. Pkt III. 8) W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie
nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia
15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).
WYJAŚNIENIE:
W związku z faktem, iŜ cała Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu, a Zarząd nie
ma wpływu na wybór jej członków, Spółka odstępuje od zaleceń zawartych w Załączniku I
do Zalecenia Komisji Europejskiej.

3. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z
przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Dyrektora
finansowego i weryfikowane na bieŜąco przez Zarząd, który jest odpowiedzialny za
rzetelność i zgodność sporządzanych informacji.
Sprawozdania finansowe sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do informacji
poufnych, co obliguje je - od chwili wejścia w posiadanie takich informacji do momentu
publikacji sprawozdań finansowych - do zachowania w tajemnicy wszelkich danych,
stanowiących podstawę tych sprawozdań. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań
finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym
rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną
przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i
Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieŜąco śledzi
zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów
sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym.
Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezaleŜnego
audytora – biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki spośród
renomowanych firm audytorskich.
Pion Finansowy, utrzymując kontakt z biegłym rewidentem, podejmuje próby określania
rekomendacji dotyczących usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, które

zostały zidentyfikowane podczas audytu sprawozdań finansowych, w celu ich ewentualnej
implementacji.
Pion Finansowy oraz Dyrektorzy Pionów przygotowują na potrzeby Zarządu okresowe
raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne
segmentów biznesowych.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne
pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
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5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień
Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do
Spółki. Z akcjami Spółki nie wiąŜą się Ŝadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw
własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosów.
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy,
zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych
W Statucie Spółki brak jest postanowień dotyczących ograniczenia wykonywania prawa
głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów.
7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Kadencja Zarządu spółki trwa trzy lata. Członkowie Zarządu są powoływani i
odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, przy czym Członków Zarządu powołuje się na okres
wspólnej kadencji. Członkiem Zarządu moŜe być osoba powołana spośród akcjonariuszy bądź

teŜ spoza tego grona. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera w drodze uchwały
Prezesa oraz ewentualnie Wiceprezesa Zarządu. Mandat członka zarządu, powołanego przed
upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków zarządu. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat członka zarządu wygasa równieŜ wskutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie powołania i odwołania Członka Zarządu oraz
wyboru Prezesa i ewentualnie Wiceprezesa podejmowana jest bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, natomiast uchwała o
zawieszeniu z waŜnych powodów Członka Zarządu w czynnościach zapada większością 4/5
głosów oddanych w obecności co najmniej 4/5 składu Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu Spółki działają w granicach wyznaczonych przez obowiązujące
przepisy prawa, statut spółki oraz Regulamin Pracy Zarządu Spółki Inter Cars S.A.
Regulamin ten uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Treść Regulaminu dostępna
jest na stronie internetowej Spółki. Członkowie Zarządu reprezentują spółkę we wszystkich
sprawach sądowych i pozasądowych, a do zakresu ich działania naleŜą wszystkie sprawy
Spółki nie zastrzeŜone na mocy statutu lub obowiązujących przepisów prawa do kompetencji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. W zakresie stosunków zewnętrznych
obowiązuje zasada reprezentacji dwuosobowej, przy czym Spółkę reprezentuje dwóch
Członków Zarządu bądź teŜ Członek Zarządu wraz z prokurentem.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających na odbywających się co
najmniej 2 razy w miesiącu posiedzeniach. Uchwały zapadają większością głosów, przy czym
w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. JednakŜe uchwały dotyczące:
a. zagadnień rynkowych (m.in. rozwój sieci dystrybucyjnej, kreowanie polityki
zakupowej i sprzedaŜowej itp.) mogą być podejmowane przez Prezesa lub
Wiceprezesa i Członka Zarządu odpowiedzialnego za zakup i sprzedaŜ;
b. zagadnień dotyczących zmian w aktywach i pasywach Spółki powyŜej jednego
miliona złotych powinny być podejmowane z udziałem wszystkich Członków Zarządu
(m.in. nabywania lub zbywania majątku Spółki, zaciągania kredytów itp.);
c. wszelkiego rodzaju decyzje dotyczące bieŜącej pracy i organizacji Spółki (np. dni
wolne od pracy, nagrody, nagany itp.) powinny być podejmowane poza posiedzeniami
Zarządu, przez dwóch Członków Zarządu najbliŜej związanych z danym obszarem.
W zakresie prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji obowiązują przepisy
Kodeksu spółek handlowych, przy czym do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia
naleŜą decyzje w przedmiocie jakiejkolwiek zmiany kapitału zakładowego Spółki i umarzania
akcji.
8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki emitenta
Zmiana statutu Spółki wymaga:
- uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów oddanych (art. 415
k.s.h.), w formie aktu notarialnego (uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu
działalności wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów (art.416 k.s.h.)
- wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 k.s.h.)

9. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające
z regulaminu walnego zgromadzenia
Zarząd Inter Cars S.A. informuje, Ŝe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa w Spółce
zgodnie ze Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych oraz Regulaminem obrad
Walnego Zgromadzenia, który opublikowany jest na stronie korporacyjnej Spółki.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą sprawy przewidziane w przepisach
kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem tych spraw, które zgodnie ze Statutem naleŜą do
kompetencji innych organów Spółki. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia: zmiana kapitału zakładowego Spółki, jak równieŜ tworzenie, zasilanie i
wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i rezerw, emisja obligacji zamiennych i obligacji z
prawem pierwszeństwa, zmiany Statutu, umorzenie akcji, zbycie przedsiębiorstwa albo jego
zorganizowanej części, likwidacja, podział, łączenie, rozwiązanie i przekształcenie Spółki,
podział zysku, pokrycie strat i tworzenie kapitałów rezerwowych, wybór i odwoływanie
członków Rady Nadzorczej, zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie zasad
wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Nabycie
i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga
zgody Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub w przypadkach i trybie określonym w
kodeksie spółek handlowych – inne podmioty. Walne Zgromadzenie moŜe odbywać się w
siedzibie spółki lub w Cząstkowie Mazowieckim (gmina Czosnów województwo
mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie). O ile Kodeks
spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie przewidują surowszych warunków,
uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.

10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego
oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących
emitenta oraz ich komitetów
10.1. Skład osobowy i zasady działania Zarządu
Osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31
grudnia 2011:
- Robert Kierzek – Prezes Zarządu,
- Krzysztof Soszyński – Wiceprezes Zarządu,
- Krzysztof Oleksowicz – Członek Zarządu,
- Wojciech Milewski – Członek Zarządu,
- Piotr Kraska – Członek Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres
wspólnej kadencji. Zarząd zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
Do zakresu działania Zarządu naleŜą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeŜone w Statucie lub
w przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd
zarządza majątkiem i prawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością
wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa. Uchwały
Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa

Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a takŜe tryb jego działania określa regulamin
Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. Pełna treść regulaminu
opublikowana jest na stronie korporacyjnej Spółki. Do składania oświadczeń i podpisywania
w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu
łącznie lub członek Zarządu z prokurentem łącznie. Zasady wynagradzania członków Zarządu
ustala Rada Nadzorcza.
10.2. Skład osobowy i zasady działania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. składała się z 5 członków:
- Andrzej Oliszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Maciej Oleksowicz – członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Płoszajski – członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Klimczak – członek Rady Nadzorczej,
- Michał Marczak – członek Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej moŜe wchodzić od pięciu do trzynastu członków
powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rada Nadzorcza
wybiera Wiceprzewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady
Nadzorczej wynosi trzynaście. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat i jest wspólna dla
wszystkich członków. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne
kadencje.
Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla waŜności uchwał Rady
Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są
zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informację o miejscu, czasie i
proponowanym porządku obrad posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej
na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej
Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwały
Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia – w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeŜeli
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i
wyraŜą zgodę na taki tryb głosowania. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z waŜnych
powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak równieŜ uchwała o
delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada
większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech
piątych) składu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób określony
w kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym
przez Walne Zgromadzenie. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności
badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego
wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a takŜe składanie Walnemu Zgromadzeniu
dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, wybór biegłego rewidenta
przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert
otrzymanych przez Zarząd, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wybór spośród
członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu, zawieranie umów z

członkami Zarządu Spółki, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, zgoda
na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa uŜytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości.
Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zgodnie z § 11. Statutu Spółki
1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do dziewięciu członków powoływanych i
odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który
powołany został w akcie zawiązania Spółki.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja
trwa 1 (jeden) rok. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3.
Zarząd zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
4. Do zakresu działania Zarządu naleŜą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeŜone
w niniejszym Statucie lub w przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia
lub Rady Nadzorczej.
5. Zarząd zarządza majątkiem i prawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze
starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu
przepisów prawa.
6.
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a takŜe tryb jego
działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd a zatwierdza
Rada Nadzorcza.
7.
Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

RADA NADZORCZA
§ 12.
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków powoływanych przez
Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady
Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady Rada Nadzorcza wybiera
Wiceprzewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania
oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynaście.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla
wszystkich członków.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje
§ 13.
1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla waŜności uchwał Rady
Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są
zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informację o miejscu, czasie i
proponowanym porządku obrad posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej
na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej
Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia – w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, jeŜeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści
projektu uchwały i wyraŜą zgodę na taki tryb glosowania.
4. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z waŜnych powodów w czynnościach
poszczególnych członków Zarządu, jak równieŜ uchwała o delegowaniu członka Rady do
czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech
piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady
Nadzorczej.
§ 14.
1.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób określony
w kodeksie spółek handlowych, niniejszym Statucie oraz w regulaminie Rady
Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
2.
Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności:
1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i
pokrycia strat, a takŜe składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z
wyników tych badań,
3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
5) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa
Zarządu,
6) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,
7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa uŜytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości.
§ 15.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie.
Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie.

