
"R E G U L A M I N  R A D Y  N A D Z O R C Z E J 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawuj!cym sta"y nadzór nad 

dzia"alno#ci! Spó"ki. ----------------------------------------------------------------------- 

2. Ilekro$ w niniejszym Regulaminie jest mowa o: -------------------------------------- 

a) Spó"ce - nale%y przez to rozumie$ TECHNOPARK 2 

S.A. z siedzib! w Poznaniu--------------------------- 

b) Radzie - nale%y przez to rozumie$ Rad& Nadzorcz! 

Spó"ki;--------------------------------------------------- 

c) Przewodnicz!cym - nale%y przez to rozumie$ Przewodnicz!cego 

Rady Nadzorczej;-------------------------------------- 

d) Wiceprzewodnicz!cym  - nale%y przez to rozumie$ 

Wiceprzewodnicz!cego Rady Nadzorczej;--------- 

e) Cz"onku Rady - nale%y przez to rozumie$ ka%dego cz"onka Rady 

Nadzorczej, chyba %e z kontekstu w jakim termin 

ten zosta" u%yty wynika, i% nie dotyczy on 

Przewodnicz!cego;------------------------------------ 

f) Sekretarzu - nale%y przez to rozumie$ osob& wybran! przez 

Rad& Nadzorcz! do zajmowania si& sprawami 

organizacyjnymi i obs"ug! kancelaryjn! Rady 

Nadzorczej;--------------------------------------------- 

g) Walnym Zgromadzeniu - nale%y przez to rozumie$ Walne Zgromadzenie 

Spó"ki;--------------------------------------------------- 

h) Zarz!dzie - nale%y przez to rozumie$ Zarz!d Spó"ki;--------- 

i) Statucie  - nale%y przez to rozumie$ Statut Spó"ki.----------- 
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§ 2 

1. Rada Nadzorcza dzia"a zgodnie ze Statutem Spó"ki, Kodeksem Spó"ek 

Handlowych, przepisami prawa powszechnie obowi!zuj!cymi, oraz niniejszym 

Regulaminem.------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wszelkie pisma i o#wiadczenia kierowane do Rady Nadzorczej nale%y kierowa$ 

na adres Spó"ki.----------------------------------------------------------------------------- 

II. SK!AD I SPOSÓB POWO!YWANIA RADY NADZORCZEJ 
§ 3 

1. Rada Nadzorcza sk"ada si& z pi&ciu Cz"onków powo"ywanych i odwo"ywanych 

przez Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------------------------- 

2. Kadencja wspólna Cz"onków Rady Nadzorczej trwa pi&$ lat.----------------------- 

§ 4 

Podczas wyborów do Rady Akcjonariusze powinni podj!$ niezb&dne starania, aby 

przynajmniej po"owa Cz"onków Rady Nadzorczej spe"nia"a kryteria niezale%no#ci 

od Spó"ki i podmiotów pozostaj!cych w istotnym powi!zaniu ze Spó"k!. Kryteria 

niezale%no#ci wskazane zosta"y w § 6 ust. 6 Statutu.-------------------------------------- 

§ 5 

1. Cz"onkowie Rady Nadzorczej mog! by$ wybierani ponownie na kolejne 

kadencje.---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ka%dy kandydat na Cz"onka Rady sk"ada pisemne o#wiadczenie, w którym 

wyra%a zgod& na kandydowanie i zapewnia, %e nie s! mu znane %adne 

okoliczno#ci, które powodowa"yby, %e jego wybór na Cz"onka Rady 

Nadzorczej narusza"by przepisy prawa lub Statutu.-------------------------------- 

3. Cz"onkowie Rady Nadzorczej mog! by$ w ka%dej chwili odwo"ani przez 

Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------- 
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4. Mandaty Cz"onków Rady Nadzorczej wygasaj! z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzaj!cego sprawozdanie finansowe za ostatni pe"ny rok 

obrotowy pe"nienia funkcji Cz"onków Rady.---------------------------------------- 

5. Mandat Cz"onka Rady Nadzorczej wygasa równie% w wyniku:------------------ 

a) jego rezygnacji z"o%onej Zarz!dowi na pi#mie,----------------------------------- 

b) #mierci Cz"onka Rady Nadzorczej,------------------------------------------------- 

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przest&pstwa okre#lone w art. 18 § 2 

Kodeksu Spó"ek Handlowych,------------------------------------------------------ 

d) prawomocnego orzeczenia zakazu pe"nienia funkcji w radach nadzorczych 

na podstawie przepisów Prawa upad"o#ciowego i naprawczego.-------------- 

e) obj&cia funkcji lub zatrudnienia w Spó"ce na stanowiskach okre#lonych w 

art. 387 Kodeksu Spó"ek Handlowych.-------------------------------------------- 

6. Cz"onek Rady nie powinien rezygnowa$ z pe"nienia funkcji gdyby mog"o to 

negatywnie wp"yn!$ na mo%liwo#$ dzia"ania Rady, w tym podejmowanie 

przez ni! uchwa".------------------------------------------------------------------------ 

§ 6 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona - Cz"onków pe"ni!cych funkcje 

Przewodnicz!cego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodnicz!cego Rady Nadzorczej 

oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------- 

2. Przewodnicz!cy, Wiceprzewodnicz!cy oraz Sekretarz mog! by$ w ka%dej 

chwili odwo"ani uchwa"! Rady Nadzorczej z pe"nienia funkcji, co nie powoduje 

utraty mandatu Cz"onka Rady Nadzorczej.--------------------------------------------- 

§ 7 

1. Prac! Rady kieruje Przewodnicz!cy Rady, który odpowiada za bie%!ce 

wykonywanie spoczywaj!cych na Radzie obowi!zków. W przypadkach 
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nieobecno#ci Przewodnicz!cego Rady - pracami Rady kieruje jej 

Wiceprzewodnicz!cy lub inny Cz"onek Rady Nadzorczej.--------------------------- 

2. Ka%dy Cz"onek Rady Nadzorczej ma prawo i obowi!zek uczestniczenia w 

posiedzeniach Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------- 

3. Cz"onkowie Rady Nadzorczej wykonuj! swoje prawa i obowi!zki osobi#cie 

i s! zobowi!zani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do 

publicznej wiadomo#ci informacji, które uzyskali w zwi!zku z pe"nieniem 

funkcji.--------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ka%dy Cz"onek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytu"u 

wykonywania swoich obowi!zków.------------------------------------------------------ 

5. Wysoko#$ wynagrodzenia Cz"onków Rady Nadzorczej ustala Walne 

Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------------------ 

III. SPOSÓB ZWO!YWANIA I PROWADZENIA POSIEDZE" 

§ 8 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj! si& w miar& potrzeby, jednak 

przynajmniej raz na kwarta".-------------------------------------------------------------- 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj! si& w siedzibie Spó"ki, chyba %e w 

pi#mie zwo"uj!cym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne 

miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-------------------------------------- 

§ 9 

1. Posiedzenia Rady zwo"uje Przewodnicz!cy, a w razie niemo%no#ci zwo"ania 

posiedzenia przez Przewodnicz!cego, Wiceprzewodnicz!cy lub inny 

upowa%niony przez niego Cz"onek Rady.----------------------------------------------- 

2. Posiedzenie zwo"uje si& na wniosek przynajmniej jednego Cz"onka Rady 

Nadzorczej lub na wniosek Zarz!du. Posiedzenie powinno by$ zwo"ane 
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niezw"ocznie, na dzie' przypadaj!cy nie pó(niej ni% przed up"ywem dwóch 

tygodni od dnia zwo"ania.----------------------------------------------------------------- 

3. Je%eli posiedzenie nie zostanie zwo"ane zgodnie z ust&pem 2, wnioskodawca 

mo%e je zwo"a$ samodzielnie, podaj!c dat&, miejsce i proponowany porz!dek 

obrad.----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Przewodnicz!cy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwo"uje i otwiera 

pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim 

do chwili wyboru Przewodnicz!cego. Je%eli w ci!gu dwóch tygodni, od 

powiadomienia przez Zarz!d Spó"ki Przewodnicz!cego Rady poprzedniej 

kadencji o powo"aniu przez Walne Zgromadzenie Cz"onków Rady Nadzorczej 

nast&pnej kadencji, nie zwo"a on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie 

Rady Nadzorczej zwo"uje  Prezes Zarz!du Spó"ki. Pod nieobecno#$ 

Przewodnicz!cego Rady poprzedniej kadencji posiedzenie otwiera Prezes 

Zarz!du.-------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 10 

1. Porz!dek obrad ustala zwo"uj!cy posiedzenie, z uwzgl&dnieniem z"o%onych 

wniosków o rozpatrzenie okre#lonych spraw.------------------------------------------ 

2. Porz!dek obrad posiedzenia Rady mo%e by$ uzupe"niony lub skrócony, o ile 

wszyscy Cz"onkowie Rady s! obecni i nikt nie wniós" sprzeciwu co do 

dokonania powy%szej zmiany.------------------------------------------------------------ 

§ 11 

1. O zwo"aniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia si& listami poleconymi, 

kurierem lub poczt! elektroniczn! z oznaczeniem terminu, miejsca i 

proponowanego porz!dku obrad. -------------------------------------------------------- 

2. Zaproszenie, którym mowa w ust. 1, powinno by$ przes"ane wszystkim 

Cz"onkom Rady  co najmniej na 5 (pi&$) dni roboczych przed dniem 

planowanego posiedzenia. ---------------------------------------------------------------- 
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3. Zaproszenie na posiedzenie dor&cza si& do miejsca zamieszkania Cz"onków 

Rady lub na inny wskazany przez Cz"onka Rady adres do dor&cze' lub adres 

poczty elektronicznej, co nie wyklucza mo%liwo#ci osobistego odbioru 

zawiadomienia w siedzibie Spó"ki. O ka%dej zmianie adresu do dor&cze' lub 

adresu poczty elektronicznej Cz"onek Rady jest zobowi!zany powiadomi$ Rad& 

i Zarz!d pod rygorem uznania, %e zawiadomienie dostarczone na poprzednio 

wskazany adres jest skuteczne. Odebranie zawiadomienia poczt! elektroniczn! 

wymaga potwierdzenia przez adresata.-------------------------------------------------- 

4. W nag"ych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mog! by$ tak%e zwo"ane 

telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzie' przed dniem 

posiedzenia, je%eli zaproszenie zosta"o skierowane pod numer faksu  wskazany 

przez Cz"onka Rady Nadzorczej jako numer lub adres korespondencyjny. 

Odebranie zawiadomienia t! drog! wymaga potwierdzenia przez adresata. ------- 

5. Termin i miejsce obrad nast&pnego posiedzenia Rady mog! by$ równie% 

ustalone na bie%!cym posiedzeniu z moc! obowi!zuj!c! wobec Cz"onków Rady 

obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zaproszenia wysy"ane s! 

tylko do tych Cz"onków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.-------------- 

6. Rada Nadzorcza mo%e podj!$ uchwa"& tak%e bez formalnego zwo"ania, je%eli 

obecni s! wszyscy jej Cz"onkowie i wyra%aj! zgod& na odbycie posiedzenia i 

zamieszczenie poszczególnych spraw w porz!dku obrad.---------------------------- 

§ 12 

1. Prawo g"osu na posiedzeniach Rady przys"uguje wy"!cznie Cz"onkom Rady. 

Uprawnienie do g"osowania nie mo%e by$ przeniesione na inne osoby.------------ 

2. Na posiedzenia Rady mog! by$ zapraszani Cz"onkowie Zarz!du, pracownicy 

Spó"ki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w g"osowaniu, w celu z"o%enia 

wyja#nie' lub udzielenia informacji.----------------------------------------------------- 

3. Prowadz!cy posiedzenie jest zobowi!zany do:----------------------------------------- 
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a) przedstawienia porz!dku obrad wraz z ewentualnymi uzupe"nieniami,--------- 

b) udzielania g"osu poszczególnym Cz"onkom Rady, -------------------------------- 

c) formu"owania projektów wniosków i ustale' do poszczególnych punktów 

posiedzenia,---------------------------------------------------------------------------------- 

d) zarz!dzenia g"osowania nad projektami uchwa".------------------------------------ 

§ 13 

1. Dla wa%no#ci uchwa" Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady 

wszystkich jej Cz"onków oraz obecno#$ na posiedzeniu co najmniej po"owy jej 

Cz"onków.----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Cz"onkowie Rady Nadzorczej mog! bra$ udzia" w podejmowaniu uchwa" Rady 

Nadzorczej oddaj!c swój g"os na pi#mie za po#rednictwem innego Cz"onka 

Rady, z zastrze%eniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spó"ek Handlowych.------- 

3. Z zastrze%eniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spó"ek Handlowych Rada 

Nadzorcza mo%e tak%e podejmowa$ uchwa"y w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu #rodków bezpo#redniego porozumiewania si& na odleg"o#$, o ile 

wszyscy Cz"onkowie Rady zostali powiadomieni o tre#ci projektu uchwa"y. 

Tre#$ uchwa" podj&tych w tym trybie powinna zosta$ podpisana przez ka%dego 

Cz"onka Rady, który bra" udzia" w g"osowaniu, chyba %e zosta"a utrwalona w 

inny sposób.--------------------------------------------------------------------------------- 

4. Uchwa"y Rady zapadaj! bezwzgl&dn! wi&kszo#ci! g"osów Cz"onków Rady 

obecnych na posiedzeniu. W razie równo#ci g"osów decyduje g"os 

Przewodnicz!cego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecno#ci 

Wiceprzewodnicz!cego.------------------------------------------------------------------- 

5. W przedmiocie nie obj&tym porz!dkiem obrad uchwa" powzi!$ nie mo%na, 

chyba, %e obecni s! wszyscy Cz"onkowie Rady i nikt nie wyrazi" sprzeciwu.----- 

6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub mo%liwo#ci jego powstania 

Cz"onek Rady Nadzorczej powinien poinformowa$ pozosta"ych Cz"onków Rady i 
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powstrzyma$ si& od zabierania g"osu w dyskusji oraz od g"osowania nad 

przyj&ciem uchwa"y w sprawie, w której zaistnia" konflikt interesów.---------------- 

7. G"osowanie jest jawne, z wyj!tkiem g"osowania w nast&puj!cych sprawach:----- 

a) powo"ywania i odwo"ywania z pe"nionej funkcji Przewodnicz!cego Rady, 

Wiceprzewodnicz!cego lub Sekretarza,------------------------------------------------- 

b) w innych sprawach, na wniosek cho$by jednego z obecnych na posiedzeniu 

Cz"onków Rady,---------------------------------------------------------------------------- 

c) w sytuacjach przewidzianych w art. 420 § 2 Kodeksu Spó"ek Handlowych. --- 

8.   Uchwa"a Rady Nadzorczej powinna zawiera$:---------------------------------------- 

- numer,------------------------------------------------------------------------------------ 

- dat&,--------------------------------------------------------------------------------------- 

- tre#$ uchwa"y,--------------------------------------------------------------------------- 

- termin wej#cia w %ycie uchwa"y,----------------------------------------------------- 

- tryb i wynik g"osowania, -------------------------------------------------------------- 

- podpisy wszystkich Cz"onków Rady Nadzorczej bior!cych udzia" w 

g"osowaniu.------------------------------------------------------------------------------ 

9. Orygina"y uchwa" przechowuje si& w Ksi&dze Protoko"ów, któr! prowadzi 

Rada.------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 14 

1. Posiedzenia Rady s! protoko"owane przez Sekretarza.-------------------------------- 

2. Protokó" powinien zawiera$:-------------------------------------------------------------- 

- numer,-------------------------------------------------------------------------------- 

- dat& i miejsce posiedzenia,--------------------------------------------------------- 

- imiona i nazwiska Cz"onków Rady obecnych na posiedzeniu i innych 

osób zaproszonych na posiedzenie,-------------------------------------------------- 

- porz!dek obrad,--------------------------------------------------------------------- 

- nazwisko osoby przewodnicz!cej obradom,------------------------------------ 
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- tre#$ podj&tych uchwa",------------------------------------------------------------ 

- liczb& g"osów oddanych za poszczególnymi uchwa"ami,--------------------- 

- zdania odr&bne zg"oszone przez Cz"onków Rady,------------------------------ 

- sposób g"osowania,----------------------------------------------------------------- 

- podpisy obecnych Cz"onków Rady .--------------------------------------------- 

3. Orygina"y protoko"ów wraz z za"!cznikami b&d!cymi przedmiotem obrad 

przechowuje si& w Ksi&dze Protoko"ów.------------------------------------------------ 

4. Cz"onkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego zosta" sporz!dzony dany 

protokó", otrzymuj! jego kopi& do wiadomo#ci. Cz"onkowie tacy równie% 

podpisuj! dany protokó", potwierdzaj!c w ten sposób zapoznanie si& z jego 

tre#ci!. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarz!d Spó"ki zostaje zapoznany z tre#ci! 

podj&tych uchwa" przez Przewodnicz!cego, Wiceprzewodnicz!cego lub innego 

Cz"onka Rady. Zarz!d potwierdza pisemnie moment zapoznania si& z tre#ci! 

podj&tych uchwa".--------------------------------------------------------------------------- 

6. Protoko"y z posiedze' Rady przechowywane s! w siedzibie Spó"ki.---------------- 

§ 15 

1. Protoko"y i dokumentacja korespondencji "wchodz!cej" i "wychodz!cej" Rady 

s! przechowywane w siedzibie Spó"ki.----------------------------------------------------- 

2. Rada wyznacza osob& odpowiedzialn! za prowadzenie Ksi&gi Protoko"ów Rady, 

sporz!dzanie odpisów uchwa" i wydawanie ich uprawnionym oraz 

przygotowywanie materia"ów na posiedzenia Rady.-------------------------------------- 

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIA!ALNO#CI 

§ 16 
Do kompetencji Rady nale%! sprawy okre#lone przepisami Kodeksu Spó"ek 

Handlowych oraz Statutem Spó"ki.---------------------------------------------------------- 
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§ 17 

Rada zobowi!zana jest wykonywa$ sta"y nadzór nad dzia"alno#ci! Spó"ki we 

wszystkich dziedzinach jej dzia"alno#ci. Rada corocznie przedk"ada Walnemu 

Zgromadzeniu zwi&z"! ocen& sytuacji Spó"ki.---------------------------------------------- 

§ 18 

1. Do kompetencji Rady nale%y:------------------------------------------------------------- 

a. ocena sprawozda' finansowych Spó"ki i sprawozdania Zarz!du, a tak%e 

wniosków Zarz!du dotycz!cych podzia"u zysku albo pokrycia straty oraz 

sk"adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania 

z wyników tej oceny,--------------------------------------------------------------- 

b. rozpatrywanie i opiniowanie spraw maj!cych by$ przedmiotem uchwa" 

Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------------------------------- 

c. reprezentowanie Spó"ki w umowach i sporach z cz"onkami Zarz!du,------- 

d. ustalanie wynagrodzenia Cz"onków Zarz!du z tytu"u pe"nionych funkcji, - 

e. zawieszanie w czynno#ciach, z wa%nych powodów, poszczególnych 

cz"onków Zarz!du oraz delegowanie Cz"onków Rady Nadzorczej do 

czasowego wykonywania czynno#ci cz"onków Zarz!du nie mog!cych 

sprawowa$ swoich czynno#ci, ---------------------------------------------------- 

f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (bud%etów) przed"o%onych 

przez Zarz!d, ------------------------------------------------------------------------ 

g. zatwierdzanie Regulaminu Zarz!du Spó"ki, ------------------------------------ 

h. wybór bieg"ego rewidenta dla przeprowadzenia badania i  przegl!du 

sprawozda' finansowych, --------------------------------------------------------- 

i. wyra%anie zgody na #wiadczenia z jakiegokolwiek tytu"u przez Spó"k& i 

podmioty powi!zane ze Spó"k! na rzecz cz"onków Zarz!du,----------------- 

j. wyra%anie zgody okre#lonej w art. 380 § 1 Kodeksu Spó"ek 

Handlowych.------------------------------------------------------------------------- 
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2. Rada Nadzorcza powinna zapewni$ aby podmiot uprawniony do badania 

sprawozdania finansowego zmienia" si& przynajmniej raz na pi&$ lat obrotowych.--- 

§ 19 

1. Rada wykonuje swoje obowi!zki kolegialne, mo%e jednak delegowa$ swoich 

Cz"onków do samodzielnego pe"nienia okre#lonych czynno#ci nadzorczych.----- 

2. Zakres czynno#ci wykonywanych przez delegowanego Cz"onka Rady okre#la 

ka%dorazowo Rada lub z jej upowa%nienia Przewodnicz!cy Rady. Cz"onek Rady 

oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynno#ci jak równie% 

Cz"onek Rady oddelegowany przez grup& Akcjonariuszy do sta"ego pe"nienia 

nadzoru zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spó"ek Handlowych, powinien 

sk"ada$ Radzie szczegó"owe sprawozdanie z pe"nionej funkcji na najbli%szym 

posiedzeniu od podj&cia tych czynno#ci oraz co najmniej raz w roku podczas 

posiedzenia Rady zwo"anego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. ----- 

§ 20 

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynno#ci nadzorczo-

kontrolne w postaci:------------------------------------------------------------------------ 

a) badania wszystkich dokumentów Spó"ki,-------------------------------------------- 

b) prawa %!dania od Zarz!du i pracowników sprawozda' i wyja#nie',------------- 

c) prawa dokonywania rewizji stanu maj!tku Spó"ki.--------------------------------- 

2. Rada dla prawid"owego wykonywania swoich zada' mo%e zasi&ga$ opinii 

radców prawnych Spó"ki lub w uzasadnionych przypadkach powo"ywa$ 

ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie b&d! 

realizowane na zlecenie i koszt Spó"ki.-------------------------------------------------- 

3. Rada ma prawo powo"ywania ze swego grona komisji, komitetów lub zespo"ów 

do wykonywania nadzoru w okre#lonym zakresie spraw. ---------------------------- 
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4. Przewodnicz!cy Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu 

Zarz!du, je%eli zosta"o ono zwo"ane na %!danie Rady. Przewodnicz!cy 

niezw"ocznie informuje pozosta"ych Cz"onków Rady o ustaleniach dokonanych 

przez Zarz!d w zakresie spraw, których rozpatrzenia Rada si& domaga"a.--------- 

V. POSTANOWIENIA KO"COWE 
§ 21 

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spó"ka.---------------------------- 

2. Obs"ug& biurow! Rady zapewnia Zarz!d Spó"ki.-------------------------------------- 

§ 22 

1. Wszelkie propozycje zmian i uzupe"nie' niniejszego Regulaminu mog! by$ 

dokonywane przez Rad& w drodze uchwa"y, a nast&pnie przedstawiane do 

uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.---------------------------------------------------- 

2. W sprawach nie obj&tych Regulaminem zastosowanie maj! odpowiednie 

przepisy prawa, Statut, uchwa"y Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.----- 

3. W przypadku niezgodno#ci przepisów niniejszego Regulaminu ze Statutem 

Spó"ki lub innymi aktami prawnymi wy%szego rz&du moc obowi!zuj!c! maj! 

przepisy tych%e.  ------------------------------------------------------------------------------- 

§  23 

Regulamin wchodzi w %ycie z dniem uchwalenia." --------------------------------------- 

 

 


