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OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU 

 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A. 

 

 

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowe-

go Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069588, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 

402
1 

i art.402
2 

 k.s.h. oraz § 23 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna. 

 

 

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 11
00  

w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1 (biurowiec Spółki, sala konferencyjna na 

I piętrze). 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 

6. Zmiana Statutu Spółki.  

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu. 

 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakłado-

wego RAFAMET S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden 

(21)  dni  przed  wyznaczonym  terminem  Zgromadzenia,  tj.  nie  później  niż  do dnia 21 listopada 

2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 

punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.  

 

Ponadto Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do 

żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:  

a) zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot pro-

wadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finan-

sowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę 

akcji na dzień złożenia żądania,  

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu 

umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

akcjonariusza, 
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c) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego 

przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, 

stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzają-

cego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjona-

riusza.  

 

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w 

dniu 24 listopada 2017 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza 

lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Wal-

nego Zgromadzenia. 

 

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakłado-

wego RAFAMET S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowa-

dzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad.  

Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć właściwe 

dokumenty identyfikujące akcjonariusza, o których mowa w pkt. 1.  

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

 

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 

  

Akcjonariusz RAFAMET S.A. będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywać prawo głosu zarówno osobiście, jak również poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w 

postaci elektronicznej. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 

udostępniony jest od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adre-

sem www.rafamet.com w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie, przy czym skorzy-

stanie z wzorca udostępnionego przez Spółkę nie jest obligatoryjne dla akcjonariusza.  

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wy-

korzystaniu adresu e-mail wz@rafamet.com.pl . W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa ak-

cjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail peł-

nomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i 

pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres 

pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę 

Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Spółki tekst pełnomocnictwa. 

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zawiado-

mienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku 

dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c). 

 

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiąza-

ny jest okazać przy sporządzeniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa i dokumenty, o których 

mowa w pkt. 1 b) i c).  

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku 

innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  

http://www.rafamet.com/
mailto:wz@rafamet.com.pl
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4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków ko-

munikacji elektronicznej. 
  

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzysta-

niu środków komunikacji elektronicznej.  

 

5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komu-

nikacji elektronicznej. 

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad Walnego Zgromadzenia 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków ko-

munikacji elektronicznej.  

  

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wyko-

rzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

 

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadającym zgodnie z treścią art. 406
1 

k.s.h. na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, jest dzień 26 listopada 2017 r.  

 

 

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w 

dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.   

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcze-

śniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 16 listopada 

2017 r.) i nie później niż w pierwszym  dniu  powszednim  po  dniu  rejestracji  uczestnictwa  (tj.  nie  

później niż w dniu 27 listopada 2017 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na 

podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z prze-

pisami o obrocie instrumentami finansowymi. KDPW sporządza przedmiotowy wykaz na podstawie 

wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście (12) dni przed datą Walnego Zgromadzenia 

przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą 

sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgroma-

dzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, w godzinach 

od 7.00 do 15.00, na trzy (3) dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 7, 8 i 11 

grudnia 2017 r. Lista akcjonariuszy zostanie sporządzona przez Spółkę w oparciu o wykaz sporzą-

dzony i udostępniony Spółce przez KDPW zgodnie z art. 406
3 

§ 8 k.s.h. Akcjonariusz RAFAMET 

S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadze-

niu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista po-

winna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres wz@rafamet.com.pl . 

mailto:wz@rafamet.com.pl
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V. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. 

 

Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w spra-

wach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia (7 dni) przed Walnym Zgromadzeniem.  

Zgodnie z art. 402
3 

§ 1 k.s.h. tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas Walnego 

Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz inne informacje dotyczące tegoż Zgromadzenia, będą 

dostępne od dnia jego zwołania na stronie internetowej Spółki www.rafamet.com w zakładce Strefa 

Inwestora. 

 

 

VI. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego 

Zgromadzenia.  

  

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej 

Spółki  www.rafamet.com . 

 

 

VII. Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać formalności reje-

stracyjnych w dniu 12 grudnia 2017 r., w sali obrad od godz. 10
30

. 

 

 

VIII. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką. 

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w k.s.h., akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się 

ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, 

żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.  

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu 

e-mail wz@rafamet.com.pl .  

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza RAFAMET S.A. elektronicznej formy komunikacji 

ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.  

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporzą-

dzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na 

język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki,  jak również przez Spółkę do akcjona-

riusza drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w formie pliku PDF.  

http://www.rafamet.com/
http://www.rafamet.com/
mailto:wz@rafamet.com.pl
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W związku z umieszczeniem w porządku obrad punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki, działając 

na podstawie art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd RAFAMET S.A. podaje dotychczas obowiązujące postano-

wienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian: 

 

§ 13 o brzmieniu: 

 

„1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat. 

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, w 

tym Wiceprezesów. 

4. Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę 

Nadzorczą przed upływem kadencji. 

5. Mandaty wszystkich członków Zarządu, w tym również wybranych w trakcie kadencji, wygasają 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, 

rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat. 

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

3. Rada Nadzorcza powołuje wszystkich członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwali-

fikacyjnego. 

4. Zasady i tryb powoływania członków Zarządu w drodze postępowania kwalifikacyjnego, Rada 

Nadzorcza określa uchwałą. 

5. Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę 

Nadzorczą przed upływem kadencji. 

6. Mandaty wszystkich członków Zarządu, w tym również wybranych w trakcie kadencji, wygasają 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, 

rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 

7. Członkiem Zarządu Spółki: 

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane zagranicą, uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie 

innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samo-

dzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 

d) spełnia inne, niż wymienione w lit. a)- c), wymogi określone w powszechnie obowiązują-

cych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowa-

nia stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; 

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: 

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na 

podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej 

umowy o podobnym charakterze, 

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz 

oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę 

na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grapy kapitałowej Spółki, 
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e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności 

Spółki. 

8. Do czasu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust.3, nie dłużej jednakże niż do 

dnia 31 grudnia 2018 roku, postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki 

przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w przepisach art. 19a ustawy z dnia 30 

sierpnia1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach 

handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.).” 

 

§ 16 o brzmieniu: 

 

„Umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwale Rady 

Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą spośród jej człon-

ków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, w tym związanych ze stosun-

kiem pracy, pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1.  Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji na podstawie umowy   

o  świadczenie usług zarządzania. 

2. Umowę z członkiem Zarządu Spółki, o której mowa w ust.1, na zasadach określonych w uchwale 

Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą 

spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, pomiędzy 

Spółką, a członkiem Zarządu.” 

dodaje się § 16
1 
o brzmieniu: 

 

„1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki 

oraz: 

a) przyjęcie rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na 

usługi prawne , usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public re-

lations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, celem 

przedłożenia go zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu po uprzednim zaopiniowaniu przez 

Radę Nadzorczą. 

b) przyjęcie rocznego planu rzeczowo – finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego. 

2. Zarząd Spółki w ramach wykonywania uprawnień w spółkach, wobec których Spółka jest przed-

siębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn.zm.) jest zobowiązany do podjęcia 

działań mających na celu wprowadzenie do statutów spółek, wymagań określonych w art. 17 ust 

1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-6 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzą-

dzania mieniem państwowym.” 

§ 17 o brzmieniu: 

 

„1.  Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie 

Rady mogą być wybierani ponownie. 

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Skarbu 

Państwa.” 
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otrzymuje brzmienie: 

 

„1.  Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie 

Rady mogą być wybierani ponownie. 

2. Członkami  Rady Nadzorczej wskazanymi przez akcjonariuszy - Skarb Państwa, państwową osobę 

prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego mogą być wyłącznie osoby spełniające wymogi 

określone w obowiązujących tych akcjonariuszy przepisach prawa. Osoby te nie mogą podlegać 

przesłankom wyłączającym powołanie do Rady Nadzorczej określonym w tych przepisach prawa. 

Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, której powołanie wykluczają bezwzględnie obo-

wiązujące przepisy prawa.” 

§ 21 o brzmieniu: 

 

“Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewi-

dzianym w kodeksie spółek handlowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1.  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie prze-

widzianym w kodeksie spółek handlowych oraz: 

a) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 

b) kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu  z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 

pkt 13), 

c) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu, 

d) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki. 

e) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo- finansowych Spółki, 

f) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także 

wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-

kich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządza-

niem, o którym mowa w §16
1 
ust. 1 lit.a), 

2. W zakresie spraw majątkowych Spółki, zgody Rady Nadzorczej wymaga: 

1) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra-

chunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowa-

nia wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania o wartości rynkowej od 

500 000 złotych do wartości: 

a) 5 000 000 złotych włącznie lub 

b) wartości 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-

kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 

z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 pkt 2, 

2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych akty-

wów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nie-

ruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego, obejmujące również: 

a) wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni, 

b) obciążenie prawami rzeczowymi, 

c) leasing finansowy, 
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o wartości rynkowej tych składników od 500 000 złotych do wartości 2% sumy aktywów 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podsta-

wie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 30 ust.2 pkt 

3, 

3) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 2 do korzystania innemu pod-

miotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności praw-

nej, o wartości  rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 500 000 złotych, a 

nie przekraczającej  wartości  2% sumy aktywów, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 pkt 4,  przy 

czym, w przypadku: 

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego 

korzystania innym podmiotom- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej ro-

zumie się wartość świadczeń za: 

 rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawiera-

nych na czas nieoznaczony, 

 cały czas obowiązywania umowy  - w przypadku umów zawieranych na czas ozna-

czony, 

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do ko-

rzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej ro-

zumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy naj-

mu lub dzierżawy, za: 

 rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej 

na czas nieoznaczony, 

 cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 

4) zawarcie umowy: 

a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zło-

tych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-

kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowe-

go, 

b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 

50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania fi-

nansowego, 

5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków między-

ludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z za-

rządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi 

przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym, 

6) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków między-

ludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z za-

rządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyższej kwoty, o której mowa w pkt 5, 

7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków między-

ludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z za-

rządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. 

8) objęcie albo nabycie akcji  lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej od 500 000 złotych 

do wartości : 

a) 5 000 000 złotych włącznie  lub 

b) 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
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9) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej od 500 000 złotych do wartości: 

a) 5 000 000 złotych włącznie  lub 

b) 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” 

§ 30 o brzmieniu: 

 

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

5) zmiana Statutu Spółki, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiąza-

niu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia kapitałów i funduszy celowych, 

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie wymienionych w punktach poprzedzających 

oraz w Statucie, a zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych dla Walnego 

Zgromadzenia.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z 

działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki   za ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

5) zmiana Statutu Spółki, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiąza-

niu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia kapitałów i funduszy celowych, 

12) określenie  zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie 

indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, 

13) określenie  zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, 

14) podejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki 

15) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie wymienionych w punktach poprzedzających 

oraz w Statucie, a zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych dla Walnego 

Zgromadzenia. 
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2. W sprawach dotyczących majątku Spółki zgody Walnego Zgromadzenia wymagają : 

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz usta-

nowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra-

chunkowości , w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowa-

nia wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania o wartości rynkowej prze-

kraczającej: 

a) 5 000 000 złotych lub 

b) wartość 2 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-

kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 

3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych akty-

wów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nie-

ruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego, obejmujące również: 

a) wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni, 

b) obciążenie prawami rzeczowymi, 

c) leasing finansowy, 

jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 

4) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 3 do korzystania innemu pod-

miotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności praw-

nej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza  2% sumy aktywów 

przy czym, w przypadku: 

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego 

korzystania innym podmiotom- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej ro-

zumie się wartość świadczeń za: 

 rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawiera-

nych na czas nieoznaczony, 

 cały czas obowiązywania umowy  - w przypadku umów zawieranych na czas ozna-

czony, 

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do ko-

rzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej ro-

zumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy naj-

mu lub dzierżawy, za: 

 rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej 

na czas nieoznaczony, 

 cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 

5) objęcie albo nabycie akcji  lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej  przekraczającej: 

a) 5 000 000 złotych lub 

b) 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego , 

6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: 

a) 5 000 000 złotych  lub 
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b) 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, 

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określenie zasad zbywania składników aktywów trwa-

łych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem 

trybu przetargu oraz z określeniem wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku 

zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% 

sumy 

aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na pod-

stawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 

20 000 zł. 

4. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 3 nie dłużej jednakże, 

niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, do zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych w ro-

zumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczają-

cej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, usta-

lonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, stosuje się odpo-

wiednio przepisy art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych upraw-

nieniach pracowników oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie 

określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych 

przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. poz. 177 z późn. zm.). 

5. Wnioski w sprawach wskazanych w niniejszym paragrafie powinny być wnoszone wraz z pisem-

ną opinią Rady Nadzorczej za wyjątkiem spraw objętych ust.1 pkt 3 (w zakresie członków Rady 

Nadzorczej) oraz ust. 1 pkt 12.” 

 
 

 

 


