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REGULAMIN ZARZ!DU  

TECHNOPARK 2 S.A. 

 

 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

 

1. Zarz!d Technopark 2 S.A. z siedzib! w Poznaniu, zwany dalej „Zarz!dem” dzia"a na 

podstawie przepisów Kodeksu spó"ek handlowych i statutu Spó"ki, które okre#laj! w 

szczególno#ci jego sk"ad i kompetencje, oraz na podstawie niniejszego regulaminu, 

okre#laj!cego zasady i tryb pracy oraz podzia" kompetencji („Regulamin”). 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagaj! dla swej wa$no#ci uchwa"y Rady 

Nadzorczej Spó"ki.  

 

Kompetencje Zarz!du 

§ 2 

 

1. Zarz!d prowadzi sprawy Spó"ki i reprezentuje Spó"k%. Zarz!d dba o przejrzysto#& i 

efektywno#& systemu zarz!dzania Spó"k! oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z 

przepisami prawa i dobr! praktyk!. 

2. Wszelkie sprawy zwi!zane z prowadzeniem spraw Spó"ki nie zastrze$one ustaw! lub 

statutem Spó"ki do kompetencji walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej nale$! do 

kompetencji Zarz!du.  

3. Cz"onkowie Zarz!du powinni by& obecni na walnym zgromadzeniu oraz na 

posiedzeniach Rady Nadzorczej.  

 

Sk"ad Zarz!du, zakaz konkurencji, prawa i obowi!zki 

§ 3 

 

1. Zarz!d Spó"ki liczy od 1 do 3 osób. 

2. Kadencja Zarz!du trwa 5 (pi%&) lat. Cz"onek Zarz!du mo$e by& wybierany na nast%pn! 

kadencj%. 

3. Mandaty cz"onków Zarz!du wygasaj! z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzaj!cego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pe"nienia funkcji 

oraz w innych przypadkach okre#lonych w Kodeksie spó"ek handlowych.  

4. Cz"onek Zarz!du nie mo$e bez zgody Rady Nadzorczej zajmowa& si% interesami 

konkurencyjnymi ani te$ uczestniczy& w spó"ce konkurencyjnej jako wspólnik spó"ki 

cywilnej, spó"ki osobowej lub jako cz"onek organu spó"ki kapita"owej b!d' 

uczestniczy& w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz"onek organu. Zakaz ten 

obejmuje tak$e udzia" w konkurencyjnej spó"ce kapita"owej w przypadku posiadania 

w niej przez cz"onka Zarz!du co najmniej 10% udzia"ów albo akcji, b!d' prawa do 

powo"ania co najmniej jednego cz"onka Zarz!du. 

5. Cz"onek Zarz!du  powinien zachowywa& pe"n! lojalno#& wobec Spó"ki i uchyla& si% 

od dzia"a(, które mog"yby prowadzi& wy"!cznie do realizacji w"asnych korzy#ci 

materialnych. W przypadku uzyskania informacji o mo$liwo#ci dokonania inwestycji 

lub innej korzystnej transakcji dotycz!cej przedmiotu dzia"alno#ci Spó"ki, cz"onek 

Zarz!du powinien przedstawi& Zarz!dowi bezzw"ocznie tak! informacj% w celu 

rozwa$enia mo$liwo#ci jej wykorzystania przez Spó"k%. Wykorzystanie takiej 

informacji przez cz"onka Zarz!du lub przekazanie jej osobie trzeciej mo$e nast!pi& 

tylko za zgod! Zarz!du i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spó"ki. 
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6. Cz"onek Zarz!du posiadaj!cy akcje Spó"ki oraz spó"ek wobec niej dominuj!cych i 

zale$nych,  powinien je traktowa& jako inwestycj% d"ugoterminow!.  

7. Cz"onek Zarz!du zobowi!zany jest w szczególno#ci do zachowania tajemnicy 

wynikaj!cej z przepisów ustaw reguluj!cych publiczny obrót papierami 

warto#ciowymi.  

 

Reprezentacja Spó"ki w Umowach z Cz"onkami Zarz!du 

§ 4 

 

1. W umowach pomi%dzy cz"onkami Zarz!du a Spó"k!, Spó"k% reprezentuje Rada 

Nadzorcza, w imieniu której dzia"a przewodnicz!cy rady nadzorczej lub inny 

przedstawiciel rady nadzorczej delegowany spo#ród jej cz"onków. 

2. Zasada okre#lona w pkt. 1 powy$ej ma równie$ zastosowanie do innych czynno#ci 

zwi!zanych z wykonaniem umów pomi%dzy Spó"k! a cz"onkami Zarz!du. 

 

Wynagrodzenie Zarz!du 

§ 5 

 

Wynagrodzenie cz"onków Zarz!du zatrudnionych na podstawie umowy o prac% lub innej 

umowy sk"ada si% z cz%#ci sta"ej oraz z cz%#ci zmiennej uzale$nionej od przychodów i zysku 

Spó"ki. 

 

Reprezentacja Spó"ki w stosunkach zewn%trznych 

§ 6 

 

Ka$dy cz"onek Zarz!du ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spó"ki. 

 

 

Prowadzenie Spraw Spó"ki  

§ 7 

 

1. Je$eli Zarz!d Spó"ki jest wieloosobowy, wszyscy jego cz"onkowie s! obowi!zani i 

uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spó"ki. Przy podejmowaniu decyzji w 

sprawach Spó"ki cz"onkowie Zarz!du powinni dzia"a& w granicach uzasadnionego 

ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które 

w rozs!dnej ocenie Zarz!du powinny by& w danym przypadku uwzgl%dnione z uwagi na 

interes Spó"ki. Przy ustalaniu interesu Spó"ki nale$y bra& pod uwag% uzasadnione w 

d"ugookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spó"ki 

oraz innych podmiotów i osób wspó"pracuj!cych ze Spó"k! w zakresie jej dzia"alno#ci 

gospodarczej, a tak$e interesy spo"eczno#ci lokalnych. 

2. Posiedzenia Zarz!du odbywaj! si% w siedzibie Spó"ki w zale$no#ci od potrzeb Spó"ki. 

3. Posiedzenia Zarz!du Spó"ki zwo"uje Prezes Zarz!du, a w przypadku niemo$no#ci 

zwo"ania posiedzenia przez Prezesa inny cz"onek Zarz!du. Zwo"anie posiedzenia 

Zarz!du nast%puje z w"asnej inicjatywy Prezesa Zarz!du, na wniosek innego cz"onka 

Zarz!du lub na wniosek rady nadzorczej. Prezes Zarz!du zwo"uje posiedzenie 

niezw"ocznie po otrzymaniu wniosku. Zwo"anie posiedzenia Zarz!du nast%puje za 

po#rednictwem listu poleconego, faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie, lub te$ 

w innym trybie, pod warunkiem powiadomienia wszystkich cz"onków zarz!du. 

4. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarz!du, a w przypadku jego nieobecno#ci na 

posiedzeniu, inny cz"onek Zarz!du wybrany przez obecnych na posiedzeniu.  
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5. W posiedzeniach, oprócz cz"onków Zarz!du, mog! uczestniczy& cz"onkowie rady 

nadzorczej Spó"ki i inne zaproszone osoby, bez prawa do udzia"u w g"osowaniu.  

6. Uchwa"y Zarz!du zapadaj! bezwzgl%dn! wi%kszo#ci! g"osów.  

7. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich cz"onków Zarz!du. Odwo"a& prokur% 

mo$e ka$dy z cz"onków Zarz!du.  

8. Uchwa"y mog! by& powzi%te, je$eli wszyscy cz"onkowie Zarz!du zostali prawid"owo 

zawiadomieni o posiedzeniu Zarz!du.  

9. Uchwa"y Zarz!du wymagaj!: 

! zwo"anie zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;  

! przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków dotycz!cych 

podzia"u zysku albo pokrycia straty oraz innych kwestii z tym 

zwi!zanych; 

! przyj%cie sprawdzania Zarz!du z dzia"alno#ci Spó"ki w ubieg"ym roku 

obrotowym; 

! zaci!ganie zobowi!za( lub rozporz!dzanie prawem o warto#ci 

przekraczaj!cej 100.000,- (sto tysi%cy) z"otych; 

! nabywanie lub zbywanie nieruchomo#ci, udzia"u w nieruchomo#ciach 

albo u$ytkowania wieczystego; 

! nabywanie lub zbywanie udzia"ów lub akcji w innych spó"kach.  

10. Podj%cie uchwa"y mo$e nast!pi& w trybie obiegowym, w drodze podpisania uchwa"y 

przez poszczególnych cz"onków Zarz!du, bez zwo"ywania posiedzenia Zarz!du. 

 

Protoko"y 

§ 8 

 

1. Uchwa"y Zarz!du powinny by& protoko"owane. Protokó" powinien zawiera& numer 

kolejny, dat% posiedzenia, porz!dek obrad, nazwiska i imiona obecnych cz"onków 

Zarz!du, tre#& podj%tych uchwa", liczb% g"osów oddanych na poszczególne uchwa"y 

oraz zdania odr%bne. Protoko"y podpisuj! obecni na posiedzeniu cz"onkowie Zarz!du. 

Protokó" spisuje osoba wyznaczona przez Prezesa Zarz!du.  

2. Na $!danie cz"onka Zarz!du obecnego na posiedzeniu, w protokole nale$y odnotowa& 

inne z"o$one o#wiadczenia i okoliczno#ci, zasz"e na danym posiedzeniu lub 

indywidualne opinie. 

3. Dokumenty Zarz!du, a w szczególno#ci zbiór protoko"ów z jego posiedze(, powinny 

by& nale$ycie zabezpieczone i przechowywane w siedzibie Spó"ki przez czas okre#lony 

przepisami prawa. Dokumenty Zarz!du mog! by& przechowywane poza lokalem Spó"ki 

wy"!cznie z wa$nych przyczyn. 

4. Po zako(czeniu kadencji Zarz!du, Prezes Zarz!du lub inny z jego cz"onków jest 

zobowi!zany przekaza& ca"o#& dokumentacji nowemu Zarz!dowi Spó"ki.  

 

Sprawozdanie finansowe: 

§ 9 

 

Zarz!d zobowi!zany jest do sporz!dzenia po zako(czeniu ka$dego roku obrotowego 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania skonsolidowanego, zgodnie z przepisami 

ustawy o rachunkowo#ci oraz przedstawienia go radzie nadzorczej Spó"ki wraz ze 

sprawozdaniem Zarz!du z dzia"alno#ci Spó"ki za ubieg"y rok obrotowy. Czynno#ci te 

powinny by& wykonane przez Zarz!d z odpowiednim wyprzedzeniem, aby terminowo zwo"a& 

zwyczajne walne zgromadzenie.  
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Postanowienia ko(cowe 

§ 10 

 

1. Niniejszy Regulamin zostanie udost%pniony publicznie.  

2. Regulamin wchodzi w $ycie z dniem jego zatwierdzenia przez Rad% Nadzorcz!. 


