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Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 r. obejmuje:  
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tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie ......................................................................... 4 
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……………............................................................................................................................ 4 
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finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ................................................ 5 

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 ................................................................. 6  

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
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ograniczenie wykonywania prawa głosu określonej części lub liczby głosów, ograniczenia 
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posiadania papierów wartościowych. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących 

przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki .......................................... 8 
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regulaminu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z 

przepisów prawa ...............................................................................................................  10 
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11..  WWsskkaazzaanniiee  zzaassaadd  łłaadduu  kkoorrppoorraaccyyjjnneeggoo,,  kkttóórreemmuu  ppooddlleeggaa  DDeellkkoo  SS..AA..  oorraazz  mmiieejjssccaa,,  
ggddzziiee  tteekksstt  ppoowwyyżżsszzeeggoo  zzbbiioorruu  jjeesstt  ddoossttęęppnnyy  ppuubblliicczznniiee..  

  

W 2011 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie 
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.  
Zbiór wspomnianych zasad jest dostępny publicznie pod następującym adresem: http://www.corp-
gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf  

  
  

22..  IInnffoorrmmaaccjjee  ww  zzaakkrreessiiee,,  ww  jjaakkiimm  SSppóółłkkaa  ooddssttąąppiiłłaa  oodd  ppoossttaannoowwiieeńń  zzbbiioorruu  zzaassaadd  
łłaadduu  kkoorrppoorraaccyyjjnneeggoo,,  wwsskkaazzaanniiee  ttyycchh  ppoossttaannoowwiieeńń  oorraazz  wwyyjjaaśśnniieenniiee  pprrzzyycczzyynn  tteeggoo  ooddssttąąppiieenniiaa..   

 
Delko S.A. przestrzegała w minionym roku zasad zamieszczonych w dokumencie „Dobre 

praktyki spółek notowanych na GPW”, za wyjątkiem niżej wymienionych:  
 

- W części III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych",   
Reguła nr 6, która to stanowi, że:  
"Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i 
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności 
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). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej 
wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu 
stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym 
Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności 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."  
 

Powyższa reguła zdaniem Spółki narusza w istotny sposób uprawnienia właścicielskie 
akcjonariuszy, wśród których jednym z podstawowych jest możliwość samodzielnego decydowania 
przez akcjonariuszy posiadających określone pakiety akcji o wyborze władz. Znaczni akcjonariusze 
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posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru 
właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. 
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki według opinii zarządu Spółki właściwie zabezpiecza interesy 
wszystkich grup akcjonariuszy.  

 
- Reguła nr 7:  
"W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego 

komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających 
w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W 
spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, 
zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."  

 
Przyjęcie powyższej reguły nie jest możliwe ze względu na nie przyjęcie reguły nr 6.  
 
- Reguła nr 8, która mówi:  
„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 (…).  

 
Ponieważ Spółka w chwili obecnej nie zamierza stosować reguły nr 7, nie jest możliwe przyjęcie 

pełnej realizacji reguły nr 8. 
 
  

33..  OOppiiss  ggłłóówwnnyycchh  cceecchh  ssttoossoowwaannyycchh  ww  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwwiiee  SSppóółłkkii  ssyysstteemmóóww  kkoonnttrroollii  
wweewwnnęęttrrzznneejj  ii  zzaarrzząąddzzaanniiaa  rryyzzyykkiieemm  ww  ooddnniieessiieenniiuu  ddoo  pprroocceessuu  ssppoorrzząąddzzaanniiaa  sspprraawwoozzddaańń  
ffiinnaannssoowwyycchh  ii  sskkoonnssoolliiddoowwaannyycchh  sspprraawwoozzddaańń  ffiinnaannssoowwyycchh..    
 

Delko S.A. posiada system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i 
sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniający rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji 
finansowej i majątkowej Spółki. Nadzór nad przedmiotowym systemem sprawuje Zarząd Delko S.A. 
System kontroli wewnętrznej w zakresie, w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym, 
obejmuje w szczególności kontrolę procesów zakupu i sprzedaży oraz obrotu środkami pieniężnymi. 
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Spółka wdrożyła i stosuje odpowiednie metody zabezpieczania dostępu do danych i komputerowego 
systemu ich przetwarzania, w tym przechowywania oraz ochrony m.in. ksiąg rachunkowych i 
dokumentacji księgowej. 
Delko S.A. posiada dokumentację zatwierdzoną przez Zarząd, która opisuje przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości, wynikającą z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do 
wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  
Roczne sprawozdania finansowe Spółki poddawane są badaniu, zaś sprawozdania półroczne 
przeglądowi przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia, wybrany przez Radę Nadzorczą.  
Sprawozdania Delko S.A. są publikowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
 
 

44..  WWsskkaazzaanniiee  aakkccjjoonnaarriiuusszzyy  ppoossiiaaddaajjąąccyycchh  bbeezzppoośśrreeddnniioo  lluubb  ppoośśrreeddnniioo  zznnaacczznnee  
((mmiinn..  55%%))  ppaakkiieettyy  aakkccjjii  wwrraazz  zzee  wwsskkaazzaanniieemm  lliicczzbbyy  ppoossiiaaddaannyycchh  pprrzzeezz  ttee  ppooddmmiioottyy  aakkccjjii,,  iicchh  
pprroocceennttoowweeggoo  uuddzziiaałłuu  ww  kkaappiittaallee  zzaakkłłaaddoowwyymm,,  lliicczzbbyy  ggłłoossóóww  zz  nniicchh  wwyynniikkaajjąąccyycchh  ii  iicchh  
pprroocceennttoowweeggoo  uuddzziiaałłuu  ww  ooggóóllnneejj  lliicczzbbiiee  ggłłoossóóww  nnaa  wwaallnnyymm  zzggrroommaaddzzeenniiuu..      

  
Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. byli: 
 

 Dariusz Kawecki (łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez Doktor Leks S.A.) – 
1.243.859 akcji i głosów na WZ Spółki (w tym, w sposób bezpośrednio: 139.559 
akcji i głosów na WZ Spółki; Doktor Leks S.A. łącznie: 1.104.300 akcji i głosów na 
WZ Delko S.A.),   

 Mirosław Dąbrowski (łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez P.H. Otto Sp. j.) – 
828.160 akcji i głosów na WZ Spółki (w tym, w sposób bezpośredni: 455.760 akcji i 
głosów na WZ Spółki; P.H. Otto Sp. j. 372.400 akcji i głosów na WZA Delko S.A.),  

 Leszek Wójcik (łącznie, pośrednio poprzez Delkor Sp. z o.o.; udziałowcami tej 
spółki jest również Pan Tomasz Czapla i Pan Stefan Mielczarek) – 751.360 akcji i 
głosów na WZ Spółki, 
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 Kazimierz Luberda i Teresa Luberda – łącznie: 651.540 akcji i głosów na WZ 
Spółki (w tym Kazimierz Luberda: 629.900 akcji i głosów na WZ Spółki; Teresa 
Luberda: 21.640 akcji i głosów na WZ Delko S.A.), 

 Aviva Investors Poland S.A. – 597.000 akcji i głosów na WZ Spółki, 
 Mirosław Newel – 536.950 akcji i głosów na WZ Spółki. 

  

PPrroocceennttoowwyy  uuddzziiaałł  ww  kkaappiittaallee  zzaakkłłaaddoowwyymm  

oorraazz  uuddzziiaałł  ww  ooggóóllnneejj  lliicczzbbiiee  ggłłoossóóww  nnaa  WWZZ  DDeellkkoo  SS..AA..  

  

  

  

55..  WWsskkaazzaanniiee  ppoossiiaaddaacczzyy  wwsszzeellkkiicchh  ppaappiieerróóww  wwaarrttoośścciioowwyycchh,,  kkttóórree  ddaajjąą  ssppeeccjjaallnnee  
uupprraawwnniieenniiaa  kkoonnttrroollnnee  wwrraazz  zz  ooppiisseemm  ttyycchh  uupprraawwnniieeńń..    

  

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w 
stosunku do niej.  
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66..  WWsskkaazzaanniiee  wwsszzeellkkiicchh  ooggrraanniicczzeeńń  ooddnnoośśnniiee  ddoo  wwyykkoonnyywwaanniiaa  pprraawwaa  ggłłoossuu,,  ttaakkiicchh  
jjaakk  ooggrraanniicczzeenniiee  wwyykkoonnyywwaanniiaa  pprraawwaa  ggłłoossuu  ookkrreeśślloonneejj  cczzęęśśccii  lluubb  lliicczzbbyy  ggłłoossóóww,,  ooggrraanniicczzeenniiaa  
cczzaassoowwee  ddoottyycczząąccee  wwyykkoonnyywwaanniiaa  pprraawwaa  ggłłoossuu  lluubb  zzaappiissyy,,  zzggooddnniiee  zz  kkttóórryymmii,,  pprrzzyy  wwssppóółłpprraaccyy  
ssppóółłkkii,,  pprraawwaa  kkaappiittaałłoowwee  zzwwiiąązzaannee  zz  ppaappiieerraammii  wwaarrttoośścciioowwyymmii  ssąą  ooddddzziieelloonnee  oodd  ppoossiiaaddaanniiaa  
ppaappiieerróóww  wwaarrttoośścciioowwyycchh..  WWsskkaazzaanniiee  wwsszzeellkkiicchh  ooggrraanniicczzeeńń  ddoottyycczząąccyycchh  pprrzzeennoosszzeenniiaa  pprraawwaa  
wwłłaassnnoośśccii  ppaappiieerróóww  wwaarrttoośścciioowwyycchh  SSppóółłkkii..      

  

Brak przedmiotowych.  
 

  

77..  OOppiiss  zzaassaadd  ddoottyycczząąccyycchh  ppoowwoołłyywwaanniiaa  ii  ooddwwoołłyywwaanniiaa  oossóóbb  zzaarrzząąddzzaajjąąccyycchh  oorraazz  
iicchh  uupprraawwnniieeńń,,  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  pprraawwoo  ddoo  ppooddjjęęcciiaa  ddeeccyyzzjjii  oo  eemmiissjjii  lluubb  wwyykkuuppiiee  aakkccjjii..      

  
Zarząd Delko S.A. działa zgodnie z uprawnieniami, wynikającymi z Kodeksu spółek 

handlowych, postanowień statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd i 
zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą, a także uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.  

 

Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada 
Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.  

Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem 
kadencji Zarządu.  

Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 
Mandat wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Członek Zarządu 
może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji.  

Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto z ważnych 
powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 
Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich 
czynności. Zarząd ma prawo ustanawiać prokurentów lub pełnomocników Spółki. 



 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ DELKO S.A. W 2011 ROKU 

    

9

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarządu łącznie. 

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z 
jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu 
mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy 
członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek 
któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.  

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na 
posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. 

Zarząd jest organem upoważnionym do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. 
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy wynikające ze Statutu, związane z prowadzeniem 
spraw Spółki i nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. 

  
Regulamin Zarządu stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Oświadczenia.    
  

  

88..  OOppiiss  zzaassaadd  zzmmiiaannyy  ssttaattuuttuu  SSppóółłkkii..  

  
Zmiana statutu Spółki następuje zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 

ust. 1 pkt. 1.6. statutu Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki na trzy 
tygodnie przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia Spółki, w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje treść projektowanych 
zmian statutu Spółki oraz dotychczasowe postanowienia, które mają ulec zmianie. Ponadto po 
uchwaleniu zmian, każda z nich, dla swej ważności wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby Spółki, który to wpis 
dokonywany jest na wniosek złożony zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd 
nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.  

  
Statut stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Oświadczenia.    
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99..  SSppoossóóbb  ddzziiaałłaanniiaa  wwaallnneeggoo  zzggrroommaaddzzeenniiaa  ii  jjeeggoo  zzaassaaddnniicczzee  uupprraawwnniieenniiaa  oorraazz  ooppiiss  
pprraaww  aakkccjjoonnaarriiuusszzyy  ii  ssppoossoobbuu  iicchh  wwyykkoonnyywwaanniiaa,,  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  zzaassaaddyy  wwyynniikkaajjąąccee  zz  
rreegguullaammiinnuu  wwaallnneeggoo  zzggrroommaaddzzeenniiaa,,  oo  iillee  iinnffoorrmmaaccjjee  ww  ttyymm  zzaakkrreessiiee  nniiee  wwyynniikkaajjąą  wwpprroosstt  zz  
pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa..  

  

  Sposób zwoływania walnych zgromadzeń oraz zasady uczestnictwa w nich określają 
odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych, statutu oraz innych przepisów prawa. 

Prawa, jak i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w stosownych przepisach Kodeksu 
spółek handlowych, statucie oraz innych przepisach prawa. 

 
Regulamin Walnego Zgromadzenia Delko S.A. stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Oświadczenia.   
  

  

1100..  SSkkłłaadd  oossoobboowwyy  ii  zzmmiiaannyy,,  kkttóórree  ww  nniimm  zzaasszzłłyy  ww  cciiąągguu  oossttaattnniieeggoo  rrookkuu  oobbrroottoowweeggoo  
oorraazz  ooppiiss  ddzziiaałłaanniiaa  oorrggaannuu  zzaarrzząąddzzaajjąącceeggoo  ii  nnaaddzzoorruujjąącceeggoo  DDeellkkoo  SS..AA..  oorraazz  kkoommiitteettóóww..                  

  

Skład organów Delko S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. był następujący: 
 

 Zarząd Spółki: 
 

- Andrzej Worsztynowicz – Prezes Zarządu, 
- Dawid Harsze – Wiceprezes Zarządu,    
- Dariusz Śmiejkowski – Wiceprezes Zarządu. 

 
 Rada Nadzorcza: 

 
- Mirosław Newel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
- Leszek Wójcik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
- Mirosław Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej, 
- Kazimierz Luberda – Członek Rady Nadzorczej, 
- Dariusz Kawecki – Członek Rady Nadzorczej, 
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- Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej. 
 
- W związku z zakończeniem kadencji Zarządu, w dniu 21 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza 

powołała następujące osoby zarządzające:  
 

1. Pan Andrzej Worsztynowicz – Prezes Zarządu, 

2. Pan Dawid Harsze – Wiceprezes Zarządu, 

3. Pan Dariusz Śmiejkowski – Wiceprezes Zarządu. 

 

Poniżej zaprezentowano obligatoryjne informacje dotyczące powołanych osób:    

1.Andrzej Worsztynowicz – Prezes Zarządu. 

Pan Andrzej Worsztynowicz jest związany z Delko S.A. od kilkunastu lat. Od 1995 r. do dnia 16 
czerwca 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, od dnia 27 czerwca 2002 r. do 15 stycznia 2004 
r. funkcję Wiceprezesa Zarządu, od dnia 15 stycznia 2004 r. do 06 listopada 2008 r. funkcję Prezesa 
Zarządu, natomiast od dnia 06 listopada 2008 r. do dnia 04 czerwca 2009 r. Wiceprezesa Zarządu 
Delko S.A. Ponadto, Andrzej Worsztynowicz był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Delko OTTO 
Sp. z o.o., prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w przedmiocie doradztwa, zajmował 
stanowisko kierownicze w prywatnej firmie producenta chemii gospodarczej, był Dyrektorem w Forma 
Sp. z o.o. oraz Kierownikiem oddziału ZPM H. Cegielski Odlewnia Żeliwa. Andrzej Worsztynowicz jest 
Przewodniczącym Rady Nadzorczej Ferrex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – producenta odlewów. 
Prezes Zarządu Spółki posiada tytuł magistra inżyniera, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w 
Krakowie, Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, posiada dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa, uprawniający do 
sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, jak również ukończył liczne 
kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, rachunkowości oraz finansów.  
Pan Andrzej Worsztynowicz nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 
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członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

  2.Dawid Harsze – Wiceprezes Zarządu. 

Pan Dawid Harsze rozpoczął pracę w 2002 roku w ZPUH DEKA Sp. z o.o. na stanowisku 
specjalisty ds. finansowo-księgowych. Od 2004 roku był zatrudniony w Hurtowni Aptekarzy Galenica-
Panax Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych, następnie jako kierownik działu 
controllingu i rewizji gospodarczej. Od roku 2009 pełnił w ww. spółce obowiązki dyrektora ds. 
planowania i logistyki oraz członka zarządu. Od 2010 r. Dawid Harsze był dyrektorem finansowym oraz 
członkiem zarządu DHA Dolpharma Sp. z o.o. Dawid Harsze posiada tytuł magistra, ukończył Akademię 
Ekonomiczną w Poznaniu, Podyplomowe Studium Controllingu na Wyższej Szkole Bankowej w 
Poznaniu oraz liczne kursy kierunkowe. Pan Dawid Harsze nie prowadzi działalności gospodarczej, nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został 
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

  3.Dariusz Śmiejkowski – Wiceprezes Zarządu. 

Pan Dariusz Śmiejkowski rozpoczął pracę zawodową w roku 1990, na stanowisku Konsultanta 
w Eureka Consulting, gdzie był zatrudniony do 1994 r. (specjalizacja w zakresie marketingu ze 
szczególnym uwzględnieniem dystrybucji). W latach 1994-1996 był Konsultantem i Partnerem w 
MCGway Consulting, gdzie realizował projekty z zakresu marketingu strategicznego i zarządzania 
strategicznego oraz wsparcia firm w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek. Następnie od 
1996 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu w PGD Consulting, gdzie realizował projekty z zakresu 
zarządzania strategicznego, tworzenia struktur i procesów, budowy modeli biznesowych. Od 2006 r. do 
2010 r. Pan Dariusz Śmiejkowski był Wiceprezesem Zarządu ds. Rozwoju w Torfarm S.A. (obecnie 
Neuca S.A.), gdzie był odpowiedzialny za strategię, planowanie akwizycji, budowę i wdrażanie modelu 
biznesowego, konsolidację Grupy Kapitałowej, organizację tj. procesy i strukturę, budowę holdingu, HR 
oraz budowę zespołu zarządzającego. Od roku 2009 do 2010 Dariusz Śmiejkowski był Prezesem 
Zarządu Prosper S.A. Dariusz Śmiejkowski posiada tytuł magistra, ukończył Akademię Ekonomiczną w 
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Poznaniu, na Wydziale Zarządzania. Pan Dariusz Śmiejkowski nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Dariusz Śmiejkowski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej 
osoby prawnej. Pan Dariusz Śmiejkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

  

- W dniu 21 czerwca 2011 roku, w związku z zakończeniem VIII kadencji, Walne Zgromadzenie 
Delko S.A. powołało następujące osoby nadzorujące:  

 

1.Mirosław Newel – Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

Pan Mirosław Newel rozpoczął pracę zawodową w 1972 roku w firmie „Polska Poczta Telegraf i 
Telefon”. Od 1975 roku pracuje na różnych stanowiskach w Biazet S.A. Obecnie jest prezesem zarządu 
tej spółki. Mirosław Newel ukończył Wyższą Szkołę Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie. 
Pan Mirosław Newel nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. Mirosław Newel nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Newel nie 
został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym.   

 
2.Leszek Wójcik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Pan Leszek Wójcik rozpoczął pracę zawodową w 1986 roku w ZSRR, gdzie przebywał na 
kontrakcie eksportowym do roku 1988. Następnie od 1989 r. do 1991 roku prowadził własną działalność 
gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. Od 1991 r. do roku 1997 był 
współwłaścicielem Hurtowni chemiczno kosmetycznej „Luz”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Prezesem 
Zarządu Delkor Sp. z o.o. Od 2000 r. do 2005 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A. W latach 
2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., zaś od maja 2007 roku jest Zastępcą 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Leszek Wójcik posiada wykształcenie średnie techniczne. 
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Ponadto, Pan Leszek Wójcik ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, fin snów 
oraz podatków. Pan Leszek Wójcik nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. Leszek 
Wójcik nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan 
Leszek Wójcik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 
3.Dariusz Kawecki – Członek Rady Nadzorczej.  

Pan Dariusz Kwecki był członkiem zarządów następujących spółek: w latach 1994-1997 – 
TACO Sp. z o.o., w latach 2000-2002 – Delko S.A., od 2004 r. Delko Esta Sp. z o.o., zaś w latach 2000-
2002 oraz 2008 – 2010 - Prezes Zarządy Delko S.A. ponadto Dariusz Kawecki był/jest członkiem Rad 
Nadzorczych: w latach 1994 – 1998 – Lider Sp. z o.o., w latach 1995 – 2000 oraz 2003-2005 – Delko 
S.A., 1997 – 2003 – Lewiatan Opole Sp. z o.o. oraz od 2005 r. do 2008 r. – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Delko S.A., w latach 2009-2011 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Delko Otto Sp. z o.o. 
Pan Dariusz Kawecki posiada wykształcenie wyższe, jest dr nauk technicznych w zakresie automatyki i 
robotyki. Ukończył studia wyższe na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki – Fizyka Stosowana 
Politechniki Wrocławskiej i studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej i Moskiewskim Instytucie 
Obrabiarkowo – Narzędziowym.  

4.MirosławDąbrowski – Członek Rady Nadzorczej.  

Pan Mirosław Dąbrowski od 1992 roku jest współwłaścicielem Otto Sp. jawnej. Był założycielem 
Delko S.A. Od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU Otto Plus Mirosław Dąbrowski. 
W latach: 2000 – 2002 i 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., od 2002 r. do 2007 r. 
Prezesem Zarządu Delko Otto Sp. z o.o. W latach: 1995 – 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Delko 
S.A., w latach: 2003- 2005 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.  
Mirosław Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto, ukończył 
liczne szkolenia m.in. w zakresie zarządzania i księgowości. Pan Mirosław Dąbrowski prowadzi 
jednoosobową działalność gospodarczą. Wspomniana nie jest działalnością, która byłaby 
konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Mirosław Dąbrowski nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 
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członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Dąbrowski nie 
został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym. 

  5.Kazimierz Luberda – Członek Rady Nadzorczej.   

Pan Kazimierz Luberda rozpoczął pracę zawodową w 1987 roku w GPL Industries Inc. W USA, 
jako Kierownik, gdzie był zatrudniony do 1990 r. Od 1991 roku do 1993 r. prowadził handlową 
działalność gospodarczą. Od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
dystrybucji chemii gospodarczej, środków higieny i kosmetyków. Od 1997 roku jest dystrybutorem i 
akcjonariuszem Delko S.A. Od 2003 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (w latach 2005-2007 
Zastępca Przewodniczącego Rady).  Kazimierz Luberda ukończył posiada wykształcenie techniczne, 
ukończył Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Odbył liczne kursy 
menedżerskie, księgowe oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacją czasu pracy. 
Pan Kazimierz Luberda prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wspomniana nie jest 
działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Kazimierz Luberda 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan 
Kazimierz Luberda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

  6.Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej.  

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię 
Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Nowy członek Rady Nadzorczej Delko S.A. 
sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji 
Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego 
Domu Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i 
Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu, był członkiem Rad Nadzorczych: Relpol S.A., 
Pflederer Grajewo S.A., W.Kruk S.A. i Elektrotim S.A. Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi 
jednoosobową działalność gospodarczą wyspecjalizowaną w zakresie analiz i koniunktur, przede 
wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo-
surowcowych oraz wybranych sektorów oraz branż. Ponadto, wspomniany prowadzi działalność 
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publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych. Pan Wojciech 
Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wspomniana nie jest 
działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Wojciech Szymon 
Kowalski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan 
Wojciech Szymon Kowalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego 
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
Patrz również pkt 7 niniejszego Oświadczenia. 

  
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członków Rady Nadzorczej 

powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym 
posiedzeniu, wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę, którzy tworzą Prezydium 
Rady Nadzorczej.  

Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu natomiast odwołanie 
członków Prezydium może nastąpić na wniosek członka Rady Nadzorczej ilością minimum 2/3 głosów 
członków Rady Nadzorczej.    

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres dwóch lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe Spółki za ostatni rok sprawowania przez nich funkcji. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Są one zwoływane przez 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo - w razie niemożności zwołania posiedzenia przez 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej - przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto 
Przewodniczący lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu 
lub członka Rady Nadzorczej. 

Do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej 
członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków listem poleconym przynajmniej na 7 
(siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być dostarczone faksem, pocztą 
elektroniczną lub do rąk własnych członka Rady, względnie upoważnionych przez niego osób za 
pokwitowaniem lub potwierdzeniem otrzymania faksu. Uchwały będą ważne również wówczas, kiedy jej 
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członek zawiadomiony w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że 
wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej.  

Dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym. Wówczas zawiadomienie winno 
być wysłane – co najmniej trzy dni wcześniej – telegramem, faxem, teleksem, siecią informatyczną lub 
przez posłańca.  

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o 
treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić 
Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub 
Zarządu.  

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy 
w szczególności: 

 

- ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu, a także wniosków Zarządu 
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

- zatwierdzanie regulaminu Zarządu,  
- powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 
- wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki 
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w 

nieruchomości, 
- wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu KSH, 
- ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 
- wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie istotnych 

aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych nie uwzględnionych w zatwierdzonym 
przez Radę Nadzorczą budżecie, 

-  wyrażanie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności 
przedsiębiorstwa Spółki,  

- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,   
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- zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz 
delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 
Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,   

- wyrażenie opinii Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach 
wspólników i walnych zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych,  

- ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,   
- ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,   
- zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w 

tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego,  
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania rozumie się 
zobowiązania, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200.000 zł /dwieście 
tysięcy  złotych/,   

- wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów 
obrotowych, nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez istotne 
aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 25.000 
/dwadzieścia pięć  tysięcy/ EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca 
poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi równowartość co najmniej 0,5 % /pięć 
dziesiątych procent/ kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego 
sprawozdania finansowego; przez istotne aktywa obrotowe rozumie się aktywa w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbywane w toku 
prowadzonej przez Spółkę zwykłej działalności gospodarczej na rzecz  

- kontrahentów Spółki, na podstawie zawartych przez Spółkę umów handlowych, których wartość 
stanowi co najmniej równowartość 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ EURO według 
średniego kursu NBP  

- na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi co najmniej 
5,0 % /pięć procent/ kapitałów własnych,   

- upoważnienie Zarządu do otwierania i zamykania oddziałów Spółki, 
- prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.   
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Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych 
czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście. 

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który 
określa szczegółowy tryb jej działania. 

 
Regulamin Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Oświadczenia.    
  
W ramach struktury Rady Nadzorczej Delko S.A. nie działają komitety. 

 
 

 

Dariusz Kawecki    Mirosław Dąbrowski   Leszek Wójcik    

   Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 

 
 

Kazimierz Luberda     Wojciech Szymon Kowalski        

   Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu      
 
 

Śrem, dnia 30  kwietnia 2012 r. 
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- Załącznik Nr 1  
 
 

STATUT SPÓŁKI 
DELKO S.A. z siedzibą w Śremie 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Firma Spółki brzmi: DELKO Spółka Akcyjna.   

 
§ 2 

Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu DELKO S.A.  
 

§ 3 
Siedzibą Spółki jest Śrem.  

 
§ 4 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz 

tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich 
dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.  

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
4. Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  
5. Akcjonariusze oświadczają, że wiadomości uzyskane w związku z działalnością w Spółce traktować 

będą na równi z tajemnicą służbową.  
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II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 

§ 5 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:      
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
10.84.Z Produkcja przypraw 
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych  i pozostałych wód 
butelkowanych 
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców 
dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i 
drobnych wyrobów metalowych 
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 
46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 
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46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 
46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 
46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich  
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 
napojów i wyrobów tytoniowych 
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
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47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla 
zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i 
targowiskach 
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 
targowiskach 
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona  
na straganach i targowiskach 
49.41.Z Transport drogowy towarów  
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich 
52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych 
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 
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56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 
58.11.Z Wydawanie książek 
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 
58.13.Z Wydawanie gazet 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych  
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  
63.12.Z Działalność portali internetowych 
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
64.20.Z Działalność holdingów finansowych 
64.91.Z Leasing finansowy 
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności  
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 
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73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji  
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim 
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach  
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe  
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione 

jest od ich uzyskania przez Spółkę. 
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III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 

§ 6 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.980.000,00 zł /pięć milionów dziewięćset 

osiemdziesiąt tysięcy złotych/ i jest podzielony na:  
 
a/ 39.000 /trzydzieści dziewięć tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda,  

 
 b/ 4.441.000 /cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda, 
 
 c/ nie więcej niż 1.500.000 /milion pięćset tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda.  
 

§ 7 
Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem 
pierwszeństwa do objęcia akcji.  

 
§ 8 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.  
2. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na 

podstawie ostatniego bilansu Spółki.  
 
 

IV. ORGANY SPÓŁKI 
§ 9 

Organami Spółki są:  
1. Walne Zgromadzenie,  
2. Rada Nadzorcza,  
3. Zarząd.  
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Walne Zgromadzenie  
 

§ 10 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, 

przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  
1.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy,  
1.2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,  
1.3. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,  
1.4. powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,   
1.5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  
1.6. zmiany statutu Spółki,  
1.7. wyrażanie zgody na połączenie spółek,  
1.8. podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa,  
1.9. rozwiązanie i likwidacja spółki,  
1.10. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,  
1.11. ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,  
1.12. emisja obligacji,  
1.13. rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej 

przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  
1.14. określenie dnia dywidendy.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego 
roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby 
uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.  

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. 
Akcjonariusze lub akcjonariusz, posiadający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału 
zakładowego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również 
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie lub w formie elektronicznej na ręce Zarządu.  

3a. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
może zostać zwołane również przez inne osoby. 
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4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy 
Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewidują inne warunki ich 
powzięcia.  

5. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, objętych wcześniej 
porządkiem dziennym obrad, wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów 
oddanych, przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% /pięćdziesiąt procent/  
kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi 
Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.  

6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie 
wymaga dla swej ważności 2/3 /dwóch trzecich/ głosów oddanych przy obecności osób 
posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.  

§ 11 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w 

przypadku ich nieobecności członek Zarządu.  
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb organizacji i 

prowadzenia obrad.  
 
 

Rada Nadzorcza 
 

§ 12 
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ - 9 /dziewięciu/ członków wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie na okres dwóch lat.  
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swojego grona 

przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów 
obecnych na posiedzeniu.  

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych 
osób.  
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§ 13 
1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez 
Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, 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.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są 
do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7.  

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem 
posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, 
odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.  

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 
jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 /siedem/ dni roboczych 
przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy 
jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej.  

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając 
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.  

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że 
wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z 
własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.  

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  
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§ 14 
Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje 
Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - inny członek upoważniony przez 
Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem 
Zarządu.  

 
§ 15 

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony 
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

 
§ 16 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:  

2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu 
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,  

2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,  
2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz 

delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 
Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,  

2.4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,  
2.5. wyrażenie opinii Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach 

wspólników i walnych zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych,  
2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, 
2.7. ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,  
2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,  
2.9. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w 

tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego,  
2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności 

przedsiębiorstwa Spółki,  
2.11. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania rozumie się 
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zobowiązania, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200.000 zł /wieście 
tysięcy złotych/,  

2.12. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów 
obrotowych, nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez 
istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 
25.000  /dwadzieścia pięć tysięcy/ EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień 
miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi równowartość co najmniej 
0,5% /pięć dziesiątych procent/ kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego 
sprawozdania finansowego; przez istotne aktywa obrotowe rozumie się aktywa w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbywane w toku 
prowadzonej przez Spółkę zwykłej działalności gospodarczej na rzecz kontrahentów Spółki, 
na podstawie zawartych przez Spółkę umów handlowych, których wartość stanowi co najmniej 
równowartość 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ EURO według średniego kursu NBP na 
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi co najmniej 
5,0% /pięć procent/ kapitałów własnych,  

2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w 
nieruchomości,  

2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów 
Kodeksu spółek handlowych,  

2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,  
2.16. upoważnienie Zarządu do otwierania i zamykania oddziałów Spółki, 
2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.  

 
 

Zarząd 
 

§ 17 
1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.  
2. Zarząd składa się z dwóch do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą.  
3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą.  
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4. Członków Zarządu powołuje się na okres dwuletniej kadencji. 
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.  
6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację, zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę 

Nadzorczą.  
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.  
 

§ 18 
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających 
łącznie.  

 
§ 19 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na 
posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka 
Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.  

2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym 
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, 
że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w 
trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej 
inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.  

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na 
posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków 
Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

 
§ 20 

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do dnia   30 / 
trzydziestego / listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy, projektu planu finansowego / 
budżetu / na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów 
na następny rok obrotowy.  

2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 
/trzydziestego pierwszego/ grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy.  
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3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia 
budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki 
jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do 
czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywać będzie prowizorium budżetowe.  

 

§ 21 

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  
 
 

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 
 
§ 22 

1. Kapitały własne Spółki stanowią:  
1.1. kapitał zakładowy,  
1.2. kapitał zapasowy,  
1.3. kapitały rezerwowe.  

2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały 
rezerwowe w trakcie roku obrotowego.  

 
 

§ 23 
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 

przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom.  

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za  dany  rok  
obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego Spółki.  

 
§ 24 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§ 25 

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej likwidatorów i 
określi sposób prowadzenia likwidacji.  

§ 26 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych 
oraz inne właściwe przepisy prawa.  
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- Załącznik Nr 2 
 
 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
Delko S.A.  

 
 

§ 1 (Postanowienia ogólne) 
 

1. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenia obrad, 
podejmowania uchwał.  

2. Regulamin uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie.   
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki. 
 
 

§ 2 (Słowniczek) 
 

1. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1744 z późn. zmianami ). 

2. Ustawa o ofercie – Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 
roku (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami). 

3. Ustawa o obrocie – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1538). 

4. Kodeks Spółek Handlowych, K.s.h. – Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 
roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami).  

5. Spółka – Delko S.A. 
6. Akcjonariusz – akcjonariusz spółki Delko S.A. 
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§ 3 (Zwoływanie i odwoływanie Walnego Zgromadzenia)  
 

1. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które 

powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.  
4. W ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce 

Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany 
Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych 
zmian. Jeżeli jest to uzasadnione  
znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu 
jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. 

5. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazuje się do publicznej wiadomości w trybie 
raportu bieżącego w terminie wskazanym w Rozporządzeniu. Spółka przekazuje do publicznej 
wiadomości także inne, wymagane na podstawie Rozporządzenia i Ustawy o ofercie, informacje 
związane ze zwołanym Walnym Zgromadzeniem.  

6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu Walnego Zgromadzenia lub zmiana porządku 
obrad nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać wykonywania prawa do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu  lub wykonywania prawa głosu.  

 
 

§ 4 (Podmioty uprawnione do zwoływania Walnego Zgromadzenia) 
 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła 

go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 K.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w 
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 

3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Akcjonariuszom 
reprezentującym 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego 
zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
przez sąd rejestrowy. Tak zwołane Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 2 miesięcy od 
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dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego w sprawie upoważnienia do jego 
zwołania. 

4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym 
w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym 
terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego 
obrady. 

 

§ 5 (Porządek obrad) 
 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 
chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie 
wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych 
spraw na porządku obrad. 

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. 

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wówczas 
zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o 
zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić 
uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. 

6. Spółka zwraca się do podmiotu innego niż Akcjonariusz, wnioskującego o umieszczenie danej 
sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub do Akcjonariusza który nie przedstawił 
uzasadnienia, zgodnie z ust. 5 powyżej o przedstawienie uzasadnienia. 

7. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność 
rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.  

8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w 
przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać 
szczegółowo umotywowany.  
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9. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na 
wniosek Akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością 75% 
głosów.  

 

 

§ 6 (Uprawnienia informacyjne Akcjonariuszy) 
 

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem  uchwał o 
charakterze formalnym i porządkowym oraz inne materiały powinny być przedstawione 
akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej nie później niż 7 dni przed Walnym 
Zgromadzeniem poprzez wyłożenie w siedzibie Spółki. 

2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w 
terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.  

3. Zarząd przedstawia Akcjonariuszom projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opinią Rady 
Nadzorczej. 

 
 

§ 7 (Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu) 
 

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji na okaziciela, uprawnieni z 
akcji imiennych i świadectw tymczasowych. Uczestnictwo może być osobiste lub przez 
pełnomocnika. 

2. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 
jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia.  

3. Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego 
Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o obrocie. 

4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez 
Zarząd,  zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania 
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(siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być 
wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 
Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może 
przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia.  

5. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno być sporządzone - pod rygorem 
nieważności - w formie pisemnej. Oryginał pełnomocnictwa dołącza się do protokołu. Domniemuje 
się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym 
Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego 
autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę 
obecności), lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno być opłacone w 
wysokości przewidzianej przepisami prawa. W przypadku, kiedy akcjonariuszem jest osoba prawna do 
pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia odpisu ze stosownego rejestru, w którym 
osoba prawna jest zarejestrowana. 

6. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu 
Spółki, jak również pracownik Spółki.  

7. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego 
Zgromadzenia.  

8. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli 
przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki powinien być obecny biegły rewident. 

9. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni: 
a) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego 

Zgromadzenia;  
b) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni 

przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów 
leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób; 

c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania 
punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź 
po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie 
rozpatrywania innych punktów porządku obrad: 
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d) przedstawiciele mediów w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w 
czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia; 

e) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną 
większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych 
punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia. 

 
 

§ 8 (Otwarcie Walnego Zgromadzenia) 
 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w 
przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 powyżej Walne Zgromadzenie będzie otwarte 
przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent 
akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.  

3. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia.  

4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, 
niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do 
niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od 
jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.  

 
 

§ 9 (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia) 
 

1. Każdy Akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak 
również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. 

2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża 
zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne 
Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.  

3. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza  wyniki głosowania. 
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4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który 
wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, 
gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W 
powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę 
obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne 
do podejmowania uchwał. 

6. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego 
Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz ilość służących im głosów, 
zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. 

7. W razie potrzeby Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie 
funkcję Sekretarza Zgromadzenia. 

8. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może 
też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. 

9. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, 
kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego 
Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 
a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia; 
b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów 

wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników 
Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych; 

c) udzielanie głosu; 
d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;  
e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych; 
f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach 

przerw porządkowych; 
g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie 

dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań; 
h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w 

razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków; 
i) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów 

oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach. 
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10. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach 
objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.  

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od 
tematu. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego, może on odebrać głos. 

12. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania 
akcjonariuszom wykonywania ich praw.  

13. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą 
kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania 
ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, 
skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy. W 
przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 12 powyżej lub konieczności 
przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie. 

 
 

§ 10 (Przebieg Walnego Zgromadzenia) 
 

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera 
dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.  

2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych 

kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne 
Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących 
Spółki. 

4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być 
dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w 
sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w 
sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 

5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze 
porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 
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6. Akcjonariuszowi zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały należy umożliwić zwięzłe przedstawienie 
uzasadnienia sprzeciwu. 

 
 

§ 11 (Uchwały) 
 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i 
reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują surowsze warunki 
podejmowania uchwał. 

2. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują surowszych warunków, 
uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.  

3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do ważności uchwały o 
rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów.  

4. Głosowanie jest jawne.  
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie 

członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 
również w sprawach osobowych.  

6. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych 
do głosowania. 

7. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym 
głosowaniu imiennym. 

8. Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, 
którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa. Uchwała o istotnej zmianie 
przedmiotu  
przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności osób przedstawiających 
przynajmniej połowę kapitału zakładowego. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden głos bez 
przywilejów i ograniczeń. 

9. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować projekty uchwał w sposób 
jasny i czytelny tak, aby każdy, kto nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym 
przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia. 
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10. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem 
obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą 
wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.  

11. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną. 

12. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia. 

13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić Akcjonariuszowi, który 
głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu. 

14. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako 
pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących: 
a) ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, 
b) sporu pomiędzy nimi a Spółką. 

15. W takim wypadku Akcjonariusze, o których mowa w ust. 14 nie biorą udziału w głosowaniu. 
16. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci 

wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest 
równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze. 

17. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń 
elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia. 

18. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować 
cenę emisyjną oraz mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do 
ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

19. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 
których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

20. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 
czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

21. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej powinna zawierać 
jednoznacznie sformułowane warunki, których ziszczenie powinno nastąpić przed dniem ustalenia 
prawa do dywidendy. 
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§ 12 (Wybór Rady Nadzorczej) 
 

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie 

poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. 
Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w 
sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. 

3. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na 
kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego 
wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być 
składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest 
obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego 
jego kandydaturę. 

4. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami.  

5. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami: 
a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy. Jeden 

Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy, 
b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji 

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do 
obsadzenia, 

c) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego 
Zgromadzenia, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej, 

d) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji 
skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów, 

e) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a 
następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia 
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie, 

f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w 
poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do 
obsadzenia, 
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g) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru 
pozostałych Członków Rady Nadzorczej. 

 
 

§ 13 (Protokoły) 
 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. 
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych. 
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. 
4. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz 

z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania 
Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów. 

5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez 
Zarząd odpisów uchwał. 

 
 

§ 14 (Postanowienia końcowe) 
 

1. Regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym 
Zgromadzeniu, na którym uchwalono niniejszy tekst Regulaminu.  

2. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego gromadzenia 
następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
spółek handlowych oraz Statutu Spółki.        
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- Załącznik Nr 3 
 
 

REGULAMIN  RADY NADZORCZEJ 
DELKO S.A. 

 
Definicje 
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

a) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; 
b) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej; 
c) Członkach Rady - należy przez to rozumieć każdego członka Rady 

Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został 
użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego; 

d) Sekretarzu - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do 
zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą 
kancelaryjną Rady Nadzorczej; 

e) posiedzeniu - należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej; 
f) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki; 
g) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki; 
h) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki, 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich 
dziedzinach działalności Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie. 
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§ 2 

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących 
przepisów, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu. 

 
 

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ 

 
§ 3 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych na dwuletnie kadencje. 
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie spółki. 
 

§ 4 
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona członków pełniących 

funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
2. Za wybraną uważa się osobę, która otrzymała bezwzględną większość głosów obecnych na 

posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Jeżeli dwie osoby otrzymały tę samą liczbę głosów, 
głosowanie powtarza się aż do uzyskania przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów. 

3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego lub Zastępcę 
Przewodniczącego i powołać na te stanowiska inne osoby spośród członków Rady. 

 
§ 5 

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady 
Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do 
zachowania tajemnicy służbowej. 
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§ 6 
1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 
Rady Nadzorczej. 

2. Każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne 
Zgromadzenie. 

3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku: 
a) jego rezygnacji, 
b) śmierci członka Rady Nadzorczej. 

 

 

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ 

 
§ 7 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na kwartał kalendarzowy lub w miarę potrzeby 
częściej. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki. 
 

§ 8 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub 

na wniosek Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub 
niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje 
Zastępca Przewodniczącego lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 
Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. 

2. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady 
poprzedniej kadencji o powołaniu przez Zgromadzenie Wspólników członków Rady Nadzorczej 
następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej 
zwołuje i otwiera Prezes Zarządu Spółki. 
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3. Porządek posiedzenia Rady proponuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania 
przez niego posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego lub inna osoba wskazana przez 
Przewodniczącego, a przyjmuje Rada. 

 
§ 9 

1. O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i 
proponowanego porządku obrad.  

2. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie 7 dni roboczych 
przed planowanym posiedzeniem. 

3. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub na inny 
wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru 
zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu członek Rady jest zobowiązany 
powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany 
adres jest skuteczne. Dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną. 

4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym 
posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich 
sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na 
posiedzeniu. 

5. W sytuacji szczególnej Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpis na liście 
obecności. 

6. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni 
i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany. 

 
§ 10 

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady. Uprawnienie do 
głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie. 

2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy spółki oraz inne 
osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji. 

3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do: 
a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, 
b) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
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c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia, 
d) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał. 

 
§ 11 

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej 
członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. 

2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na 
posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach: 
a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady lub Zastępcy 

Przewodniczącego, 
b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady 

4. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać: 
- numer, 
- datę, 
- treść uchwały, 
- termin wejścia w życie uchwały, 
- tryb i wynik głosowania, 
- podpis Przewodniczącego Rady. 

5. Oryginały uchwał przechowuje się w Księdze Uchwał, którą prowadzi Rada. 
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są 

wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu. 
7. W przypadku konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować pozostałych 

członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem 
uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

 
§ 12 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza. 
2. Protokół powinien zawierać: 

- numer, 
- datę i miejsce posiedzenia, 
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- imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na 
posiedzenie, 

- porządek obrad, 
- nazwisko osoby przewodniczącej obradom, 
- treść podjętych uchwał, 
- liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, 
- zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady, 
- sposób głosowania. 

3. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze 
Protokołów. 

4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, z tym, że członkowie nieobecni na posiedzeniu, z 
którego został sporządzony dany protokół, składają podpisy z klauzulą „do wiadomości”. 
Zatwierdzenie i podpisanie protokołu może się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady. 

5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez 
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub innego członka Rady. Zarząd potwierdza 
pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał. 

6. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki. 
 

§ 13 
1. Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się do posiedzeń za pośrednictwem środków 

łączności, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych. 
2. Posiedzenie za pośrednictwem środków łączności może być przeprowadzone jedynie za zgodą 

przynajmniej dwóch trzecich składu Rady Nadzorczej. 
3. W zawiadomieniach członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu za pośrednictwem środków 

łączności należy w szczególności określić: 
a) którzy członkowie Zarządu będą w nim uczestniczyć za pośrednictwem środków łączności, 
b) za pomocą jakiego środka łączności będą dostępni. 

4. Na posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności nie mogą być podejmowane uchwały, jeżeli w 
zawiadomieniach o posiedzeniu nie został określonych sposób, w jaki mają być przekazywane 
głosy członków Rady Nadzorczej oddane w głosowaniach oraz nie zostaną przedstawione projekty 
proponowanych uchwał. 
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5. W posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności nie mogą uczestniczyć osoby inne niż 
członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu, ani też być na nim prezentowane 
dokumenty nie będące już w posiadaniu członków Rady Nadzorczej. 

6. Protokół z posiedzenia sporządza wyznaczony członek Rady Nadzorczej. Przyjęcie protokółu z 
posiedzenia za pośrednictwem środków łączności następuje wyłącznie na skutek jego podpisania 
przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu. 

7. Uchwały podjęte na posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności stają się skuteczne z chwilą 
podjęcia. 

8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia (zwykłego) Rady 
Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnym na tym 
posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć w  trybie posiedzenia za 
pośrednictwem środków łączności. 

9. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, gdy zwłoka w podjęciu decyzji 
mogłaby narazić Spółkę na straty, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie 
obiegowym, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie i 
oddadzą swój głos. Głos członka Rady Nadzorczej winien być oddany na piśmie. Z głosowania w 
trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół. Dopuszcza się podpis elektroniczny. 

 
 

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

 
§ 14 

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Do szczególnych uprawnień Rady między innymi należy: 

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu 
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 
c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz 

delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 
Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 
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d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 
e) wyrażenie opinii Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach 

wspólników i walnych zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych,  
f) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, 
g) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, 
h) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki, 
i) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w 

tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego,  
j) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności 

przedsiębiorstwa Spółki, 
k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania rozumie się 
zobowiązania, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 50.000 zł / pięćdziesiąt 
tysięcy złotych /, 

l) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów 
obrotowych, nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez istotne 
aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 25.000  / 
dwadzieścia pięć tysięcy / EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca 
poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi równowartość co najmniej 0,5 % / pięć 
dziesiątych procent / kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego 
sprawozdania finansowego; przez istotne aktywa obrotowe rozumie się aktywa w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbywane w toku 
prowadzonej przez Spółkę zwykłej działalności gospodarczej na rzecz kontrahentów Spółki, na 
podstawie zawartych przez Spółkę umów handlowych, których wartość stanowi co najmniej 
równowartość 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy / EURO według średniego kursu NBP na 
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi co najmniej 5,0 
% / pięć procent / kapitałów własnych, 

m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w 
nieruchomości, 

n) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów 
Kodeksu spółek handlowych, 
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o) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, 
p) upoważnienie Zarządu do otwierania i zamykania oddziałów Spółki, 
q) prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu. 

§ 15 
1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci: 

a) badania wszystkich dokumentów Spółki, 
b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, 
c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki. 

2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki 
lub powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane 
na koszt Spółki. 

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 16 

Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka. 
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- Załącznik Nr 4 
 
 

R E G U L A M I N  Z A R Z Ą D U 
 
 

§ 1. Definicje 
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

a) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki; 
b) Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu; 
c) Członka Zarządu - należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu, chyba że z kontekstu w 

jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Prezesa; 
d) Sekretarza - należy przez to rozumieć pracownika Spółki wyznaczonego do zajmowania się 

sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Zarządu; 
e) Posiedzeniu - należy przez to rozumieć posiedzenie Zarządu; 
f) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; 
g) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki. 

 
 

§ 2. Postanowienia ogólne 
 
1. Zarząd działa na podstawie: 

a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek 
Handlowych; 

b) Statutu Spółki; 
c) uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; 
d) uchwał Rady Nadzorczej; 
e) niniejszego Regulaminu; 

2. Skład osobowy Zarządu, sposób jego powołania i odwoływania oraz okres kadencji określa par. 
17 Statutu Spółki oraz stosowne uchwały Rady Nadzorczej, wydane na ich podstawie. 

3. Zarząd jest organem kolegialnym i składa się z: 
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a) Prezesa Zarządu, 
b) członków Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub mogą 
zawierać ze Spółką umowy inne niż umowy o pracę, a dotyczące świadczonych przez nich usług. 
W każdym przypadku zatrudnienie następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, która 
jednocześnie określa wynagrodzenie danego członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej 
wyznaczeni przez Radę Nadzorczą zawierają umowy z każdym członkiem Zarządu w imieniu 
Spółki. 

5. Postanowienia niniejszego regulaminu w niczym nie naruszają powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Handlowego, oraz postanowień Statutu, uchwał 
Walnego Zgromadzenia i uchwał Rady Nadzorczej. 

 
 

§ 3. Podstawowe kompetencje Zarządu 
 
1. Zarząd jest organem zarządzająco - wykonawczym Spółki i jako taki prowadzi sprawy Spółki oraz 

kieruje całokształtem jej działalności, zarządza przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę 
oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich oznacza dokonywania w imieniu Spółki i na jej 
rzecz czynności prawnych. Prawo Zarządu do reprezentacji rozciąga  się na wszystkie czynności 
sądowe i pozasądowe, z wyjątkiem tych które na mocy przepisów szczególnych zostały 
zastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych organów Spółki. 

3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu 
działających łącznie.  

4. W rozumieniu przepisów prawa pracy Zarząd Spółki jest organem działającym w imieniu Spółki 
jako pracodawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4. 

5. Do praw i obowiązków Zarządu w szczególności należy: 
a) ustalenie terminu, porządku obrad i zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy; 
b) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków, wraz z opinią Rady Nadzorczej, w sprawach 

objętych porządkiem jego obrad; 
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c) przedstawienie organom nadzorczym sprawozdania finansowego i pisemnego sprawozdania 
Zarządu z działalności w okresie obrachunkowym oraz wniosku w sprawie podziału zysku lub 
pokrycia strat. 

d) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz innych aktów wewnętrznych Spółki 
regulujących tok pracy przedsiębiorstwa Spółki; 

e) opracowywanie i uchwalanie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki; 
f) ustanawianie pełnomocnictw i prokury; 
g) ustalanie terminów wypłaty dywidendy i ich ogłaszanie; 
h) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie jej posiedzenia 
i) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o zatwierdzenie: Regulaminu Zarządu, 

Regulaminu Organizacyjnego Spółki, planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki. 
 
 

§ 4. Terminy, miejsce i tryb zwoływania posiedzeń Zarządu 
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb. 
2. Posiedzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki. Z ważnego powodu zwołujący dane 

posiedzenie może zarządzić jego odbycie w innym miejscu na terenie kraju. 
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu albo zastępujący go członek Zarządu, z własnej 

inicjatywy albo na pisemne żądanie choćby jednego członka Zarządu lub Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. 

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane na piśmie, osobiście lub faxem, co 
najmniej na dwa dni przed terminem posiedzenia, a w sytuacjach nagłych również w każdy inny 
sposób pozwalający na skuteczne zawiadomienie o terminie i porządku planowanego 
posiedzenia. Do zawiadomienia winien być dołączony porządek posiedzenia zawierający listę 
spraw do rozpatrzenia. 

5. W zawiadomieniu należy wskazać: 
a) datę posiedzenia oraz godzinę jego rozpoczęcia, 
b) proponowany porządek posiedzenia, z treści którego winno wynikać: jakie sprawy i w jakiej 

kolejności będą na posiedzeniu rozpatrywane, nazwę a w jej braku - określenie w inny 
sposób załączonych do zaproszenia dokumentów materiałów merytorycznych. 
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6. Ustalając porządek posiedzenia Prezes albo zastępujący go członek Zarządu winien włączyć do 
niego sprawy zgłoszone do protokółu ostatniego posiedzenia oraz przedstawione w pisemnych 
żądaniach członków Zarządu albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej, które już do niego 
wpłynęły. 

7. Posiedzenie może się ważnie odbyć bez formalnego zwołania: 
a) jeżeli jego termin i porządek zostały ustalone na poprzednim posiedzeniu, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że o posiedzeniu zawiadamia się nieobecnych na poprzednim posiedzeniu 
członków Zarządu, 

b) jeżeli stawili się na nie wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie sprzeciwił się odbyciu 
posiedzenia, proponowanemu porządkowi posiedzenia oraz głosowaniu nad uchwałami. 

 
 

§ 5. Uzupełnianie porządku posiedzenia 
 
1. Na pisemne żądanie członka Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej porządek 

posiedzenia winien być uzupełniony o sprawy zgłoszone w tym żądaniu. 
2. Uznaje się, że żądanie, o którym mowa w ust. 1, zostało skutecznie zgłoszone, jeżeli zostało ono 

przekazane Prezesowi lub zastępującemu go członkowi Zarządu w formie pisemnej najpóźniej na 
jeden dzień przed datą danego posiedzenia. 

3. Na żądanie członka Zarządu porządek posiedzenia może zostać uzupełniony również bez 
zachowania warunków wskazanych w ustępach 1 i 2, wymaga to jednak uchwały Zarządu. 

 
 

§ 6. Zapraszanie na posiedzenia innych osób 
 
1. Do udziału w posiedzeniu Zarządu zaprasza się osoby, których zawodowa opinia lub posiadane 

informacje mogą się okazać przydatne dla prawidłowego rozpoznania sprawy objętej porządkiem 
posiedzenia lub rozstrzygnięcia problemu, który w trakcie posiedzenia może nasuwać 
wątpliwości. 

2. Osoby te zaprasza na posiedzenie Prezes albo członek Zarządu aktualnie go zastępujący, z 
własnej inicjatywy lub na żądanie choćby jednego członka Zarządu, zgłoszone w terminie i trybie 
określonym w § 5 ust. 2. 



 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ DELKO S.A. W 2011 ROKU 

    

60

§ 7. Czynności Sekretarza 
 
Prezes Zarządu, na podstawie uchwały Zarządu, może upoważnić oznaczonego pracownika Spółki 
(Sekretarz) do zajmowania  się czynnościami związanymi z przygotowaniem posiedzeń Zarządu  oraz 
do sporządzania z nich protokółów. Upoważnienie powinno być udzielone na piśmie i określać zakres 
zleconych czynności. 
 
 

§ 8. Uczestnictwo w posiedzeniu 
 
1. W posiedzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Sekretarz ( o ile został wyznaczony). 

Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wzięcia udziału w każdym posiedzeniu, z głosem 
doradczym. 

2. Inne osoby biorą udział w posiedzeniu jedynie, jeżeli zostały na nie zaproszone przez Prezesa lub 
członka Zarządu aktualnie go zastępującego. 

3. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu zarówno poprzez swoje osobiste 
stawiennictwo, jak i za pośrednictwem środków łączności. Posiedzenie w którym za 
pośrednictwem środków łączności ma uczestniczyć więcej niż jeden członek Zarządu może się 
odbywać jedynie w trybie określonym w § 12 - Posiedzenie za pośrednictwem środków łączności. 

 
 

§ 9. Przebieg posiedzenia 
 
1. Posiedzenie toczy się według porządku wskazanego w zawiadomieniach o posiedzeniu, 

uzupełnionego o sprawy wymienione w żądaniach, o których mowa w § 5. 
2. Na posiedzeniu obradami Zarządu kieruje Prezes, albo inny członek Zarządu aktualnie go 

zastępujący, któremu przysługują wówczas wszystkie uprawnienia Prezesa związane z 
kierowaniem obradami Zarządu. 

3. Do kompetencji Prezesa, jako kierującego obradami posiedzenia Zarządu, należy w 
szczególności: 
a) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia, a także - przerwy w obradach, 
b) zarządzenie podpisania listy obecności, 
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c) stwierdzanie czy Zarząd władny jest do podejmowania uchwał, 
d) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu i odbieranie im głosu wówczas gdy 

jest on zabierany z naruszeniem zwyczajowo stosowanych w tej mierze zasad, 
e) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia, 
f) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników. 

4. Sprawy objęte porządkiem posiedzenia przedstawiane są przez członków Zarządu, lub przez 
wskazanych w zawiadomieniu pracowników Spółki (referenci). W braku takiej osoby, referenta 
sprawy wyznacza Przewodniczący. 

5. Członek Zarządu, który zgłasza wniosek do głosowania obowiązany jest przedstawić go w formie 
projektu uchwały. 

6. O kolejności poddawanych pod głosowanie wniosków decyduje Prezes. 
 
 

§ 10. Protokół z posiedzenia 
 
1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Za zgodą członków Zarządu uczestniczących w 

posiedzeniu, przebieg posiedzenia może zostać utrwalony na taśmie magnetycznej; w takim 
razie, protokół z posiedzenia może zostać sporządzony na podstawie zapisu z taśmy. 

2. Protokół  sporządza Sekretarz, o którym mowa w § 7, a w razie jego nieobecności - osoba 
wyznaczona przez Prezesa lub członka Zarządu, który go zastępuje. 

3. Protokół winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia. W treści protokółu zamieszcza się w 
szczególności : 
a) wzmiankę o nagrywaniu przebiegu posiedzenia na taśmie magnetycznej,  
b) wzmiankę o czasie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz zarządzonych przerwach, 
c) treść stwierdzenia Przewodniczącego, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt. c, 
d) przyjęty przez Zarząd  porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono  według 

porządku wskazanego w zaproszeniach na posiedzenie, 
e) głos członka Zarządu, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokóle; członek Zarządu  

ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokółu lub zastrzec, że głos ten przedstawi 
na piśmie przed zakończeniem posiedzenia, 

f) głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole 
zażądał  którykolwiek z członków Zarządu, 
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g) treść wyrażonych na posiedzeniu opinii prawnych dotyczących procedury posiedzenia,  
h) wzmiankę o wstrzymaniu się członka Zarządu od udziału w rozstrzyganiu spraw, w których 

występuje sprzeczność interesów Spółki z osobistymi interesami danego członka Zarządu, 
jego małżonki, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 

i) wzmianki o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia zażądał 
którykolwiek z członków Zarządu, chyba, że dokument ten załączono do protokołu, 

j) treść podjętych uchwał oraz ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami - przy 
czym  jeśli szczegółowe teksty przyjętych uchwał zostały załączone do protokółu w formie 
załączników, to winny one być podpisane przez wszystkich członków Zarządu obecnych na 
danym posiedzeniu,  

k) zapowiedź złożenia przez członka Zarządu  zdania odrębnego odnośnie podjętej uchwały. 
4. Do protokółu, jako jego integralne części, załącza się: 

a) listę obecności uczestników posiedzenia, 
b) kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, których załączenia zażądał członek 

Zarządu, 
c) pisemne głosy członków Zarządu, o których mowa w ust. 3 pkt.e), 
d) zdania odrębne członków Zarządu  odnośnie podjętych uchwał, 
e) pisemne uwagi członków Zarządu do treści protokółu, o których mowa w ust. 5. 

5. Protokół winien być sporządzony i podpisany przez wszystkich członków zarządu biorących 
udział w danym posiedzeniu, najpóźniej w terminie trzech dni od daty jego odbycia się. 
Zastrzeżenia członków Zarządu do treści protokółu, których nie uwzględniono przy jego przyjęciu 
dołącza się do protokółu w formie załączników. 

6. Członkowie zarządu nieobecni na danym posiedzeniu obowiązani są niezwłocznie zapoznać się z 
protokółem posiedzenia, a w szczególności z podjętymi na nim uchwałami, co potwierdzają 
poprzez złożenie na protokole opatrzonej datą i podpisem wzmianki "Zapoznałem się". 

7. Pieczę nad protokółami z posiedzeń sprawuje Sekretarz. 
 
 

§ 11. Uchwały Zarządu 
 
1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: 
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a) przyjęcie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki i ich rekomendowanie Radzie 
Nadzorczej, 

b) rekomendowanie innym władzom Spółki propozycji zmiany struktury kapitałowej Spółki, 
c) zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów, obciążanie majątku Spółki, wcześniejszą spłatę 

kredytów,  oraz udzielenie gwarancji i poręczeń, 
d) emisja obligacji przez Spółkę, 
e) wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na posiedzenie Rady Nadzorczej i Walnego 

Zgromadzenia, 
f) przystąpienie Spółki do innej Spółki lub fundacji, 
g) tworzenie, likwidacja wydziałów, działów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa Spółki, 
h) decyzje w zakresie, inwestowania, nabywania, zbywania likwidacji i oddawania w dzierżawę 

składników trwałego majątku przedsiębiorstwa Spółki - z zastrzeżeniem przypadków  
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 

i) dokonywanie darowizn na cele społeczne lub dobroczynne, 
j) przyjęcie dokumentów określających strukturę organizacyjno-prawną Spółki, 
k) przyjęcie Regulaminu Pracy w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Spółkę, 
l) przyjęcie Układu Zbiorowego w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Spółkę 
m) decyzja rozpoczęcia zwolnień grupowych, 
n) udzielanie prokury i pełnomocnictw, 
o) wszelkie inne sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, za które dla potrzeb 

niniejszego Regulaminu uważa się sprawy mogące skutkować zaciągnięciem zobowiązania 
lub rozporządzeniem prawem  majątkowym o wartości przekraczającej kwotę  10% wartości 
aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu, 

p) sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności, których rozstrzygnięciu kolegialnie 
przez Zarząd w formie uchwały zażądał choćby jeden z członków Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5, zapadają na posiedzeniach Zarządu.  
3. Zarząd władny  jest do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali 

zaproszeni na posiedzenie zgodnie z postanowieniami § 4, zaś w posiedzeniu uczestniczyła 
przynajmniej połowa jego członków.  
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4. Zarząd może podejmować ważne uchwały bez zachowania wymogów  wskazanych  w ustępie 
poprzedzającym, jeżeli na jego posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z 
nich nie sprzeciwia się przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami. 

5. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, gdy zwłoka w podjęciu decyzji 
mogłaby narazić Spółkę na stratę, Zarząd może podejmować uchwały także w trybie obiegowym, 
jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie i oddadzą swój 
głos. Głos członka Zarządu winien być oddany na piśmie. Z głosowania w trybie obiegowym 
sporządza się odrębny protokół.  

6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się: 
a) w sprawach osobistych członków Zarządu, 
b) w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej o odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka 

Zarządu, 
c) w każdej innej sprawie - na wniosek jednego członka Zarządu. 

7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane 
na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków 
Zarządu.  

8. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, 
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Zarządu winien jest wstrzymać się od 
udziału w rozstrzyganiu spraw i żądać zaznaczenia tego w protokóle. O fakcie tym należy 
poinformować Radę Nadzorczą. 

 
 

§ 12. Posiedzenia za pośrednictwem środków łączności 
 
Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się do posiedzeń za pośrednictwem środków 
łączności, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych. 
Posiedzenie za pośrednictwem środków łączności  może być przeprowadzone jedynie za zgodą 
przynajmniej dwóch trzecich składu Zarządu. 
W zawiadomieniach członków Zarządu o posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności należy w 

szczególności określić: 
a) którzy członkowie Zarządu będą w nim uczestniczyć za pośrednictwem środków łączności, 
b) w jakim miejscu będą się znajdować w czasie posiedzenia, 
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c) za pomocą jakiego środka łączności będą dostępni. 
Na posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności nie mogą być podejmowane uchwały, jeżeli w 
zawiadomieniach o posiedzeniu nie został określonych sposób, w jaki mają być przekazywane głosy 
członków Zarządu oddane w głosowaniach oraz nie zostaną przedstawione projekty proponowanych 
uchwał. 
W posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności nie mogą uczestniczyć osoby inne niż członkowie 
Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej, ani też być na nim prezentowane dokumenty nie będące już 
w posiadaniu członków Zarządu. 
Przyjęcie protokółu z posiedzenia za pośrednictwem środków łączności następuje wyłącznie na skutek 
jego podpisania przez wszystkich członków Zarządu uczestniczących w tym posiedzeniu. 
Uchwały podjęte na posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności stają się skuteczne z chwilą 
podpisania protokółu przez wszystkich biorących w tym posiedzeniu udział członków Zarządu. 
Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia (zwykłego) Zarządu, które - 
za zgodą wszystkich członków Zarządu, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono 
przerwać na określony dzień i dokończyć w  trybie posiedzenia za pośrednictwem środków łączności. 
 
 

§ 13. Podstawowe prawa i obowiązki członków Zarządu 
 
Każdy członek Zarządu  ma prawo i obowiązek prowadzenia bez uprzedniej uchwały Zarządu spraw, 
które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki i pozostają w granicach kompetencji 
przyznanych danemu członkowi Zarządu. Jednakże sprawa wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia w 
formie uchwały Zarządu, jeżeli jej prowadzeniu przez jednego członka Zarządu sprzeciwia się chociażby 
jeden inny członek Zarządu. 
 
 

§ 14. Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej 
 
Bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej, udzielonego w formie uchwały, członkowie Zarządu nie 
mogą podejmować działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również uczestniczyć w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek jej władz. 
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§ 15. Ogólne zasady odpowiedzialności członków Zarządu wobec Spółki 
 
Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Spółki w szczególności za: 

- nienależyte prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, 
- szkodę wyrządzoną brakiem staranności sumiennego kupca przy wykonywaniu swoich 

obowiązków, 
- szkodę wyrządzoną przez zachowanie sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa lub postanowieniami statutu, uchwał WZA i Rady Nadzorczej oraz wszelkich 
obowiązujących w przedsiębiorstwie Spółki aktów wewnętrznych. 

Każdy z członków Zarządu w zakresie powierzonych mu indywidualnie kompetencji ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych mu obowiązków. Ich niewykonywanie lub nienależyte 
wykonywanie w szczególności może być w każdej chwili przyczyną odwołania ze składu Zarządu Spółki 
oraz podstawą rozwiązania stosunku pracy, o ile taki stosunek został zawarty między Spółką i danym 
członkiem  Zarządu. 
 
 

§ 16. Postępowanie w przypadku zmiany Zarządu lub poszczególnych jego członków 
 
1. Przekazanie czynności i spraw prowadzonych przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu 

nowemu Zarządowi lub członkowi Zarządu następuje protokółem zdawczo-odbiorczym, przy 
udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy w szczególności winien zawierać wykaz przekazywanych spraw w 
toku, ze wskazaniem na ich stopień zaawansowania i pilności oraz zestawienia przekazywanych 
dokumentów i materiałów dotyczących Spółki. 

3. Egzemplarze protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez osoby uczestniczące w 
czynnościach przekazywania, otrzymują: 
a) przekazujący 
b) przyjmujący 
c) Spółka - do akt 
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§ 17. Tryb rozstrzygania sporów między członkami Zarządu 
 
1. Negatywne spory kompetencyjne między członkami Zarządu rozstrzyga Prezes Zarządu. 
2. Inne spory powstałe między członkami Zarządu rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej. 
3. Od rozstrzygnięć wskazanych w ustępach poprzedzających osobie niezadowolonej przysługuje 

odwołanie do Rady Nadzorczej. 
 
 

§ 18. Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go uchwałą Rady Nadzorczej. 
2. Niniejszy Regulamin przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2007/VII kad. z dnia 13 września 

2007 roku. 


