Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
„PEPEES” S.A. w Łomży
I. Postanowienia ogólne
§1
Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki akcyjnej.

§2
Rada Nadzorcza działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w
szczególności:
- Kodeksu Handlowego
- ustawy z dnia z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
/Dz.U. nr 51 z 1990r. poz. 298 z późniejszymi zmianami w Dz.U. nr 60 z 1991 roku poz.
253 oraz Dz. U. nr 111 z 1991r. poz. 480/,
- ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o Narodowych Funduszach inwestycyjnych i ich
prywatyzacji /Dz. U. z 1993r. nr 44 poz. 202/,
- Uchwał Walnego Zgromadzenia jak również Statutu Spółki oraz niniejszego
Regulaminu.

II. Skład i organizacja, powoływanie i odwoływanie Rady
§3

1.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu lub dziewięciu członków.

2.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie według zasad
określonych w Statucie Spółki i innych obowiązujących przepisów.

§4

1.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady
Nadzorczej, która trwa jeden rok.

2.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem

odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków
za ostatni rok kadencji.

3.

Przed upływem kadencji każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany.

4.

Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

§5

1.
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unormowań

na

zawartych

pierwszym
w

posiedzeniu

Statucie

Spółki

kadencji
wybiera

z
ze

zastrzeżeniem
swego

grona

Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje działalnością Rady i zwołuje jej
posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i
otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy jej do chwili
wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

3.

Zastępca Przewodniczącego wykonuje wszystkie funkcje Przewodniczącego pod
jego nieobecność.

4.

Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady,
Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady, podejmując w głosowaniu
tajnym uchwałę bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady
Nadzorczej. Nie dotyczy to odwołania Przewodniczącego wybranego w trybie art.
17.2 Statutu Spółki.

III. Zadania i uprawnienia
§6

1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich
weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu Spółki ,
c) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów
finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych

sprawozdań z wykonania tych planów,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt. a-c.
e) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie w czynnościach członków Zarządu.
f)

delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu
Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z
innych powodów nie może działać.

g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
h) określanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu Spółki
i)

zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

j)

opiniowanie wniosków Zarządu lub wniosków akcjonariuszy dotyczących:


zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,



Zmiany statutu Spółki,



Podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,



Połączenia spółki i przekształcenia Spółki,



Rozwiązania i likwidacji Spółki,



Emisji obligacji,

k) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego
mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji
przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu

§7
Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w działalność Zarządu Spółki poprzez:
1. uprawnienie do żądania od Zarządu przedstawienia Radzie wszelkich
dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki.
2. Sprawdzanie akt i dokumentów Spółki.
3. Dokonywanie rewizji majątku Spółki i dokonywanie kontroli finansowej Spółki.
4. Uprawnienie do żądania od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia
Radzie sprawozdań i udzielania wyjaśnień.

§8
Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania:

1. na posiedzeniach Rady ,
2. poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo - kontrolne,
3. poprzez powoływanie na koszt Spółki niezależnych ekspertów.

§9
1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2.

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku
z pełnioną funkcją.
§10

1.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy.

3.

Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co
najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki podjęty w formie
uchwały.

4.

Zwołanie Rady Nadzorczej następuje w sposób zapewniający doręczenie
zawiadomienia na siedem dni przed terminem posiedzenia.

5.

W zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, datę, godzinę, miejsce posiedzenia i
szczegółowy porządek obrad oraz w miarę możliwości dostarczyć materiały
potrzebne do posiedzenia Rady Nadzorczej.
§11

Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie:
1. Uchwał,
2. Zaleceń pokontrolnych dla Zarządu Spółki,
3. Opinii dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sprawozdań i wniosków
Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
4. Wniosków do walnego Zgromadzenia-wynikających z przeprowadzonych
czynności nadzorczo-kontrolnych,
5. Opinii w sprawach wymienionych w § 6 ust. 2 pkt. j niniejszego Regulaminu.

§12

1.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i przewodniczy obradom Przewodniczący
Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2.

Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza, czy wszyscy członkowie
Rady otrzymali zaproszenia w odpowiednim terminie, a następnie przedstawia
porządek obrad.

3.

Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący lub upoważniony członek Rady
przedstawia kolejne punkty porządku obrad.

4.

Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy członkowie Rady mają prawo w
formie dyskusji ocenić projekty uchwał zgłaszając stosowne poprawki i zmiany
albo zgłosić własny projekt.

5.

W razie potrzeby rada ma prawo powołać odrębną komisję uchwał i wniosków.

6.

Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno odbyć się głosowanie nad
poprawkami i wnioskami w kolejności zgłaszania. W przypadku zgłoszenia
wniosków różniących się w zakresie proponowanych zmian, należy głosowanie
nad nimi ustalić wg. zasady, że wnioski najdalej idące, głosowane są w pierwszej
kolejności.

§13

1.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie
wszystkich członków nadane pocztą elektroniczną, najmniej na siedem dni przed
wyznaczoną datą posiedzenia.

2.

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków
Rady Nadzorczej.

3.

W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Pod
nieobecność

Przewodniczącego

przy

jednoczesnej

równowadze

głosów

rozstrzyga głos Zastępcy Przewodniczącego Rady.

4.

Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Rady Przewodniczący zarządza
głosowanie tajne.

5.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nie objętych
przewidywanym porządkiem obrad, jedynie w obecności wszystkich członków
Rady.

6.

Podjęte uchwały i przebieg posiedzeń wymagają zachowania tajemnicy.

7.

Uchwały przekazywane są Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi Spółki w
zakresie go dotyczącym.
§14

1.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły.

2.

Protokół powinien zawierać:
a) datę posiedzenia,
b) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w
posiedzeniu,
c) porządek obrad,
d) wyniki głosowania, treść podjętych uchwał z ich kolejnymi numerami.

3.

Protokół jest wysyłany członkom Rady Nadzorczej wraz z zawiadomieniem o
następnym posiedzeniu Rady.

4.

Protokoły podlegają zatwierdzeniu najdalej na kolejnym posiedzeniu Rady.

5.

Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, a każda
strona protokołu jest przez nich parafowana.

6.

Zatwierdzone protokoły Rady gromadzi się w księdze protokołów .

§15

Na posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący może zapraszać członków Zarządu
Spółki oraz inne osoby.

§16

1.

Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.

2.

Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

3.

Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

4.

W sprawach związanych z obsługą, o której mowa w pkt. 3, Radę
reprezentuje jej Sekretarz.
§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu
Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży
Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa
Przemysłu Spożywczego
„PEPEES” S.A.
ul. Poznańska 121
18-402 Łomża
Dot.

Wyboru do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego

„PEPEES” S A
Ja niżej podpisany/a _________________________________, jako kandydat na
członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
(dalej „Spółka”), składam niniejszym swój życiorys oraz następujące oświadczenia:
1)

zgodnie z art. 18 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, dalej „KSH”, ze zm.),
oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie
zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.) oraz w art. 585, art. 587, art.
590 i w art. 591 KSH ani za analogiczne przestępstwa, określone w przepisach
w jakiejkolwiek jurysdykcji zarówno w tej, z których pochodzę, jak też w tej w
której prowadzę lub prowadziłem działalność gospodarczą, jak również w
których jestem lub byłem członkiem organów czy tez zajmowałem lub zajmuję
kierownicze stanowisko w podmiotach korporacyjnych;

2)

zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu, oświadczam, że w razie wyboru mnie do
Rady Nadzorczej Spółki przyjmuję funkcję członka Rady Nadzorczej,
posiadam należytą wiedzę i doświadczenie oraz jestem w stanie poświęcić
odpowiednią ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w sposób
właściwy;

3)

oświadczam, że zapoznałem/am się, zrozumiałem/am i w razie wyboru mnie
do Rady Nadzorczej Spółki będę przestrzegać mających zastosowanie do
mnie, jako członka Rady Nadzorczej, zasad zawartych w dokumencie „Dobre
praktyki spółek notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr

20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., w zakresie
przyjętym przez Spółkę;
4)

oświadczam,

że

działalność

wykonywana

przeze

mnie

poza

*

przedsiębiorstwem Spółki, nie ) jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie
uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczę w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
5)

oświadczam,

że

nie

zostałem/am

wpisany/a

do

Rejestru

Dłużników

Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o z dnia z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz.
209 i Nr 110, poz. 1189, ze zm.);

6)

nie*) wyrażam zgodę/y*) na podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na
piśmie, w tym celu podaję następujące dane kontaktowe:
o

numer telefonu:________

o

adres email: ______.

o

numer faksu:________

o

adres korespondencyjny:________

_______________________________
imię i nazwisko:
miejscowość,
r.

*

) – niepotrzebne skreślić

data 20__

