
 
ZESTAWIENIE 

 
dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz zmian 
Statutu dokonanych uchwałą nr 16 i nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2021 r. 
 
§ 22 ust. 2 Statutu Lena Lighting S.A. 
 
Dotychczasowe brzmienie: 
 
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuję: 
a) Prezes Zarządu samodzielnie, 
b) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu z prokurentem. 
 
 
Zmienione brzmienie: 

2. Zarówno w przypadku Zarządu wieloosobowego, jak i jednoosobowego, spółkę reprezentuje 
każdy członek zarządu samodzielnie. Nie wyklucza to powołania prokurenta samoistnego. 

 
 
§ 20 ust. 2-5 Statutu Lena Lighting S.A. 

Dotychczasowe brzmienie: 
 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej,  
 
3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 k.s.h. 3.Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza 
może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia 
posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady 
Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady 
Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą 
albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na 
piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14-
tu dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, 
który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.  
 
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez 
wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, 
itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. 
Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady 
Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi 
pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im projekt uchwały, a następnie 
oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie 



uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres 
czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu 
członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym 
okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w 
podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący 
Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie 
Rady Nadzorczej 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 
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych na 
posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej.  

 

Zmienione brzmienie: 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa, członkowie Rady 
Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

3.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa, Rada nadzorcza może 
podejmować uchwały w trybie pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę 
otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich 
członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany 
członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt 
uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej 
wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie 
podpisanej uchwały w ciągu 14-tu dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem 
uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, 
nie bierze udziału w głosowaniu.  

4.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa Rada Nadzorcza może także 
podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący 
Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi 
pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im projekt uchwały, a następnie 
oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie 
uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres 
czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu 
członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym 
okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w 
podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie 
Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w 
głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej 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 oraz co najmniej połowa członków Rady 
wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 

6. Za wyjątkiem głosowań opisanych w ust. 3-4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały 
bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


