
Jedn. red. 
Statutu 

Dotychczasowe brzmienie Proponowane brzmienie 

§6 ust. 3 - Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o 
którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością 
dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego Spółki. 

§7 ust. 6 - Zamiana akcji na okaziciela na akcje imiennie jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na 
okaziciela będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.  

§10 ust. 4 Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje 
Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z 
prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, oraz warranty subskrypcyjne, jak również 
inne papiery wartościowe. 

§16 ust. 5 Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie 
Spółki lub w Poznaniu albo w Warszawie. 

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu albo w 
Warszawie lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu, w miejscu oznaczonym szczegółowo przez 
podmiot zwołujący to Walne Zgromadzenie. 

§16 ust. 9 pkt f) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu 
spółek handlowych 

zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 §1 pkt 4 lit. f) Kodeksu spółek handlowych 

§16 ust. 11 - Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka 
na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 
Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz 
zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywane przez podmiot, który zwołał to 
Walne Zgromadzenie, w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego 
Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów 
umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest 
tylko za zgodą wnioskodawców. 

§17 ust. 5 zd. 1 Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje 
odpłatnie lub bezpłatnie. 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez 
wynagrodzenia. 

§17 ust. 5a - W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka 
Zarządu zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawieszeniu ulega jego mandat 
w Radzie Nadzorczej i prawo do ewentualnego wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania 
czynności członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może zostać 
przyznane wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. 



§17 ust. 8 Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 6-7 
dokonywane jest poprzez złożenie Spółce 
oświadczenia w formie pisemnej z podpisem 
notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem 
doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z 
samego oświadczenia wynika termin późniejszy. 
Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co 
najmniej osobę je składającą, dane osoby wskazanej 
wraz z zaświadczeniem podmiotu prowadzącego 
rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz 
blokadzie ich sprzedaży na dzień wskazania. 

Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 6-7 dokonywane jest poprzez złożenie 
Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest 
skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego 
oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co 
najmniej osobę je składającą, dane osoby wskazanej. Dołącza się do niego zgodę osoby 
wskazanej na jej powołanie oraz zaświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek 
papierów wartościowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzień złożenia 
oświadczenia. 

§18 ust. 1 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 
3 (trzy) razy w roku. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w każdym kwartale roku 
obrotowego. 

§18 ust. 3 zd. 2 - W przypadku niezwołania posiedzenia w określonym wyżej terminie, Zarządowi 
przysługuje prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. 

§18 ust. 3a - Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, 
podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje 
posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w 
terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący rady 
nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 4, występujący z żądaniem może je zwołać 
samodzielnie. 

§20 ust. 1 zd. 1 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli 
wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na 
posiedzenie na piśmie, a na posiedzeniu obecna jest 
co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali 
zaproszeni na posiedzenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a na 
posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. 

§20 ust. 1a - Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady 
Nadzorczej lub jej członek zarządzający głosowanie. 

§20 ust. 1b - Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli 
wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia 
poszczególnych spraw do porządku obrad. 

§20 ust. 4 zd. 3 Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie 
Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, 
który podpisują biorący udział w głosowaniu 

Z przebiegu głosowania w trybie ust. 3 lub 4 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
sporządza protokół, który jest podpisywany tylko przez niego. 



członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym 
posiedzeniu. 

§20 ust. 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. 

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. 

§21 ust. 1 Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór 
nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności w zakresie określonym przepisami kodeksu 
spółek handlowych i regulaminem Rady, a także:  
1) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i 

odwoływanie członków Zarządu, 
2) wybór i zmiana biegłego rewidenta 

przeprowadzającego badanie sprawozdań 
finansowych Spółki, 

3) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody w 
sprawie tworzenia i likwidowania oddziałów 
przedsiębiorstwa Spółki, 

4) badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki 
oraz sprawozdań finansowych, zarówno co do 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 
stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań 
okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do 
podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie 
Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania 
z wyników badań, 

5) opiniowanie wniosków przedkładanych przez 
Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 

6) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami 
Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowy te 

Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych i regulaminem Rady, a także 
czynności przepisane prawem oraz:  

1) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu, 

2) wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki, 

3) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody w sprawie tworzenia i likwidowania oddziałów przedsiębiorstwa 
Spółki, 

4) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły 
rok obrotowy, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokrycia 
straty, 4a) ocena pozostałej dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości Spółki: (a) w sytuacji, gdy wymagają 
tego przepisy prawa lub (b) na wniosek Zarządu, 4b) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu: 
corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), 
zawierającego m.in. pisemne sprawozdani z wyników czynności, o których mowa w pkt. 4-4a) powyżej, oraz 
corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w 
tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i 
Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku 
obrotowym, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 

5) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 

6) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowy te 
podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący, 6a) wyrażanie zgody na 
dokonanie przez Spółkę transakcji, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego Spółki z podmiotem powiązanym w rozumieniu międzynarodowych standardów 
rachunkowości, przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, przy 
czym zgoda nie będzie wymagana na jakiekolwiek transakcje z podmiotami, w których Spółka posiada 100% 
głosów na zgromadzeniu wspólników lub w innym podobnym organie, 



podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony 
przez Radę Wiceprzewodniczący, 

7) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub 
zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i 
obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub 
udziału w nieruchomości albo użytkowania 
wieczystego o wartości przekraczającej kwotę 
odpowiadającą 10% kapitałów własnych Spółki za 
poprzedni rok obrotowy 

8) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub 
wprowadzenia innych zmian o charakterze 
redakcyjnym określonych w uchwale Walnego 
Zgromadzenia, 

9) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu 
Spółki, 

10) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na 
przystępowanie Spółki do wspólnych 
przedsięwzięć, a w szczególności na zawieranie 
umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych 
oraz na przystępowanie do osobowych spółek 
prawa handlowego i nabywanie udziałów w 
spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
akcji, 

11) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę 
prokury, 

12) (skreślony) 
13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki. 

7) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i 
obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o 
wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, 
o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, z zastrzeżeniem punktów 7a-7d,  

7a) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i wzięcie w dzierżawę przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że dana 
transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, 
7b) wyrażanie zgody na nabycie (w tym objęcie) lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa 
handlowego o wartości stanowiącej w ramach jednej transakcji co najmniej równowartość 10% kapitałów 
własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, chyba że takie nabycie lub zbycie zostało ujęte w 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, 
7c) wyrażanie zgody na nabycie lub wzięcie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym 
charakterze lub zbycie lub oddanie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym charakterze 
aktywów klasyfikowanych jako środki trwałe, jeżeli wartość danej transakcji stanowi co najmniej równowartość 
10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, przy czym w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu 
i umów o podobnym charakterze za wartość transakcji uznaje się sumę czynszu lub rat leasingowych za cały 
okres trwania umowy, a jeżeli zostały zawarte na czas nieoznaczony – za dwa pierwsze lata ich obowiązywania; 
zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana, jeżeli dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę 
Nadzorczą budżecie, 
7d) wyrażanie zgody na udział Spółki w spółkach osobowych, w tym wskutek nabycia praw i obowiązków 
wspólnika takich spółek, 

8) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym 
określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, 

9) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej, 

10) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w 
szczególności na zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do 
osobowych spółek prawa handlowego i nabywanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz akcji, 

11) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury, 

12) (skreślony)  

13) zatwierdzanie budżetu, w przypadku gdy Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej z takim wnioskiem, 

14) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki, 

15) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd ogólnych zasad polityki Spółki, w tym strategii Spółki, 

16) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia, 

17) powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej, 
odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu 
Audytu. 



§21 ust. 3 Rada Nadzorcza może udzielić zgody, o której mowa w 
ust. 1, udzielić jej warunkowo, odmówić udzielenia 
zgody lub wezwać Zarząd do przedstawienia 
dodatkowych informacji na piśmie.  

Rada Nadzorcza może udzielić zgody, o której mowa w ust. 2, udzielić jej warunkowo, 
odmówić udzielenia zgody lub wezwać Zarząd do przedstawienia dodatkowych informacji 
na piśmie. 

§21 ust. 4-7 - 4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada 
Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić 
kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego 
Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są ocena sprawozdań zarządu z 
działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich 
zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, ocena  wniosków  zarządu  
dotyczących  podziału  zysku  albo  pokrycia Straty oraz sporządzanie  oraz  składanie  
walnemu  zgromadzeniu  corocznego pisemnego  sprawozdania za ubiegły  rok  obrotowy. 
Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela 
firmy audytorskiej w takim posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy 
biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej 
sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się 
do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania 
członków Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i 
kompetencje. Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych 
komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej. 
6. Rada Nadzorcza nie może powołać doradcy Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 3821 
Kodeksu spółek handlowych. 
7. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach w zakresie 
funkcjonowania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego 
skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość spełnia kryteria 
niezależności określone w tych przepisach, a co najmniej jeden członek posiada wiedzę i 
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co 
najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa 
Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i 
umiejętności z zakresu tej branży. 

§22 ust. 9 Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie 
mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec 

Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą prowadzić działalności 
konkurencyjnej wobec Spółki lub Jej grupy kapitałowej. W szczególności nie mogą oni 



Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się 
interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz 
uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, 
akcjonariusz lub członek organów. Powyższy zakaz nie 
obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach 
nadzorczych i zarządzających podmiotów 
konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub 
pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania 
przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych 
spółek publicznych prowadzących działalność 
konkurencyjna. Przez działalność konkurencyjną 
rozumie się działalność konkurencyjna do zakresu 
działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub 
działalności, która Spółka zamierza podjąć, a ten 
zamiar został określony w rocznym planie finansowym 
lub rocznym planie działalności Spółki. 

zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim 
podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów ani świadczyć pracy na 
rzecz tego podmiotu na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Powyższy zakaz nie obejmuje 
uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów 
konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. 
Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu 
działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub Jej grupę kapitałową lub działalności, 
która Spółka lub Jej grupa kapitałowa zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w 
działalności zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie. Zakaz konkurencji obejmuje 
także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez 
członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej 
jednego członka zarządu. 

§22 ust. 10 - Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie wyrażone w formie 
uchwały, informacji o: 

1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; 

2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z 
zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, 
inwestycyjnym i kadrowym; 

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak 
również istotnych odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając 
zarazem uzasadnienie tych odstępstw; 

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają 
lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub 
płynność. 

§22 ust. 11 - Informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, powinny być przedstawione w 
formie pisemnej, dokumentowej lub ustnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub poza nim. 

§24 ust. 4 - Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 
koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata 
zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 



§27 śródtytuł 
(opis paragrafu) 

- [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego] 

 


