Statut – obecne brzmienie

Propozycja zmiany

§ 11 Statutu
5. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, a
także innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących
w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały podjęte na tak odbytym
posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku
przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest
miejsce pobytu Prezesa Zarządu albo w razie jego nieobecności Wiceprezesa,
jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Zarządu
mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem
innego Członka Zarządu, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki,
uchwały Zarządu mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania
zarządzonego przez Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa, jeżeli
wszyscy członkowie Zarządu wyrażą pisemną zgodę na powyższy sposób
głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.

Zmiany dotyczące udziału w posiedzeniach Zarządu oraz
podejmowania uchwał przez Zarząd w trybie zdalnym lub pisemnym

§ 14 Statutu
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym
powiadomieniem listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania
powyższego terminu.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem
telefonu, a także innych środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich
uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały
podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W
takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i
sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady
Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli

Zmiana w § 11 Statutu Spółki
(zmiana) 5. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać i uchwały Zarządu
mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przyjmuje się, że
miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu
Prezesa Zarządu albo w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu,
jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
(zmiana) 6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte także w drodze
pisemnego głosowania zarządzonego przez Prezesa lub w razie jego
nieobecności Wiceprezesa, Za datę uchwały uważa się datę złożenia
ostatniego podpisu.
(dodany, treść przeniesiona z 5) 7. Członkowie Zarządu mogą brać udział
w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego
Członka Zarządu, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad
na posiedzeniu Zarządu.
Zmiany dotyczące podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w
trybie zdalnym lub pisemnym
Zmiana w § 14 Statutu Spółki
(zmiana) 10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3
(trzy) dniowym powiadomieniem pocztą elektroniczną, a w razie potrzeby
również listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania
powyższego terminu.
(zmiana) 11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać i uchwały
Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku

posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady
Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za
pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki,
uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania
zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą
pisemną zgodę na powyższy sposób głosowania. Za datę uchwały uważa się
datę złożenia ostatniego podpisu.
13. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 11 i 12 nie
dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków
Zarządu.
14. Z zastrzeżeniem poniższego § 18 ustęp 2 dla ważności uchwał Rady
Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
Rady, zgodnie z § 14 ustęp 9 powyżej.

przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu
jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod
jego przewodnictwem.

§ 23 Statutu
2. Akcjonariusze, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mogą
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.

Zmiany dotyczące uczestnictwa w WZA w trybie zdalnym

(zmiana) 12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także w drodze
pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie
jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się
datę złożenia ostatniego podpisu.
(usunięty, nowa treść) 13. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybach
określonych w ust. 11 oraz ust. 12 będą ważne pod warunkiem, że wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w
podejmowaniu uchwały.
(usunięty, nowa treść) 14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział
w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego
Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Zmiany w § 23 Statutu Spółki
(zmiana) 2. Akcjonariusze, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Zgromadzenie.
(dodanie) 3. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin
Walnego Zgromadzenia.

