Zalacznik Nr 1 do UchwałyRN Nr 1 z 13 wrz€ ś nia 2004r.

Regulamin
Rady Nadzorczej Zakładów ,,Lentex'' SpółkaAkcyjna
Art' I
PodstatY prawne dzialania RadY
t.l.

Rada nadzorcza(,'Rada Nadzorcza'' lub ,,Rada'')jest stałymolganem nadzo.u
Zakładów',Lentex''SpółkaAkcyjna (''Spólka'')'

t.z.

Rada Nadzorcza działa na podstawie prz€pisów ustawy z 15 września2000 r.
Kodeks spółek handlowych (dalej zwanego ''Ksh'' lub ,,Kodeksem''), innych
przepisów prawa, stafufu spółki (dalej zwanego ,'statutem'') oraz ninieJszego
regulaminu(dalejzwanego,,Regulamirem")

Rady'
1 . 3 . Regulaminokeślaorganizacjęi sposóbwykonywaniaczynności
Art' 2
Czlonkowie RadY

z.l.

skład Rady Nadmrczej, jej kadencję i sposób wyboru okęśla statut Spółki.
PostanowienieArt. 17 zdanie drugie statut\roznaczL,że członkowieRady Nadzorczej
są wybierani na wspóLnąkadencjęw rozumieniu art. 386 $ 2 w związku z art. 369 s 3
Ksh.

2.2

CzłonkowieRady Nadzorczejwykonująswojeprawai obowięki osobiście.

2 . 3 . członkowię Rady Nadzorczej nie mogą uczestniczyć we władzachprzedsięblolstw
koŃurencyjnychw stosunkudo spółki.

Art. 3
Dane adresowe
3.1.

3 . f.

1l*$

Kazdy członęk Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczeniezawiera.jące
danę(dalejzwane,,DanymiAdresowymi,,):
następujące
1)

adres;

2)

numertelefaksuorazadrespocztyelektioniczneJ;

3)

numery telefonóq pod którymi jest stale' co do zasady' osiągalny
w godzinachod 9 do 17 w dni roboczę.

Dane Adresowe są podawane do wiadomościpozostatych członków Rady oraz
członków zarząduSpółki (dalej zwanęgo,,Zarządem').

Regulamin Rarly Nadzorczej Zakh'tló|9 ',Lentex,'S.A. z 13.09.2004t.
3 . 3 . oświadczenię
o zmiarrieDanych Adresowychskładasię na piśmiena posiedzeniu
Rady' Poza posiedzeniemRady podpisane oś\'viadczenie
o zmianie składa się
wszystkim pozostałymczłoŃom Rady telefaksem;w takim przypadku' w razie
wątpliwości,zmiarraDanych uważanajest za dokonanąw 3 (trzecim)dniu od
prawidłowegowysłaniatelefaksu.
3.4.

jako załączniki
seketarz Rady Nadzorczej(,'sekretarz'')przechowujeoświadczenia
do protokołów posiedzeń Rady, na których zostały złożonelub, w przypadku,
o którym mowa w ust' 3'3' zdanie drugie, plotokołównajblizszych następnych
posiedzeńRady.

3.5

Przewodniczący Rady Nadzorczej (,,Przewodniczący,') oraz zastępca
prze\ł/odniczącego
(,,Zastępca'')obowiązanisą poinfolmowaćZarządo niemożnoŚci
wykony,rvaniaswoich obowiązków wynosz4cej co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych,w tym także w przypadku ich nieobecności
uniemozliwiającej
kontakt zgodnie z Danymi Adresowymi. Z^t?Ąd ńezwłocznie powiadamia
o powyższymwszystkichpozostałych
członkówRady.
Art. 4
ZastępcyPrzewodniczącego

4.1

Zastępcawykonuje obowiązki i uprawnieniaprzewodniczącego
Rady Nadzorczej
w przypadkunieobecności
Przewodniczącego
lub nięmożności
wykonywaniaprzez
Przewodniczącegojego obowięków z inltycb przyczylt. w szczególności
w przypadku zawiadomieniazłoŹonegoprzezPtzełłodniczącegozgodnie z ust' 3'5.
w rafie wyboru dwóch zastępcówprzewodniczącego
okleślasię ich jako I Zastępca
i II Zastępca.Postanowienia
dotycząceZastępcystosujesię wówczasdo I Zastępcy'II
Zastępca wykonuje obowią.zkii uprawnieniaI zastępcy,jeżeli nie może on
wykonywaćobowiązkówzgodniez ust.4.l '
Art. 5
PoŚiedzenia

s A.

zwoĘYanie.

5'A.1. Wniosek o zwołanie posiedfenia kieruje się do Przewodniczącego'Wniosek
Die w)'rnagaformy pisemnej.
5'A.2' Wniosek oraz irme informacje niezbędne do sformułowaniazaprcszenia na
posiedzeniePrzewodniczący
kierujedo Zarządu,który wysyłazaproszenia.
5.A'3' W piśmiezawierającyrn
zaploszęniena posiedzenieRady należypodaćco najrniiej
miejsceposiedzeńą jego datęi godzinęoraz porządekob.ad.Postanowienieto nie
ogranicza uprawnieńRady do wprowadzeniado porządkuobrad innych zagadnieńjuż
na posiedzeniu.
5.A.4. Materiałydotycząceporządkuobrad powinny zostaćdostarczoneczłoŃom Rady

(h"&
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wftz z zaptoszenieln na posiedzenie' w uzasadnionychwypadkach materiałymogą
zostaćdostarczoneosobno'jednak nie powinny być dostarczanepóźnięjńż Da 3 (ttzy)
dń przed datąposiedzenia' Materiałymogąbyć pŹesłanetakżetelefaksemlub pocztą
eleldroniczną
przygotowuję
5.A'5' Zaploszeniai mate ały,o których mowa w punkciepoprzedzającym
zwołaniaposiedzenia'
Zarządw porozumięniuz członkiemRady żądającym
5.A'6. wszelka korespondencja
wysłanalub ptzekazanazgodnie z Danymi Adresowymi
będzie nvrlrianraza nadanąprawidłowo.
s B.

oĘanizacja posiodzeń.

5'B'1. Posiedzenieotwiera i przewodniczymu Przewodniczący.N razie nięobecności
na posiedzeniupełni
Przewodniczącegoi zastępcy obowiązki Przewodniczącego
Sekretarz.
'

5.B.2. Kazdy z obecnychpodpisujelistęobecności.
5.B'3' w przypadkuobecności
danejosobytylko podczasczęściposiedzenia,
okoliczność
tę
zaznaczasię w protokole.
s c.

Glosowaniena poŚiedzeniach.

jestjawne.Jednakże
5.C'l ' Głosowanie
sprawach:
1)

powoł1.wania,
odwoływaniai zawiesz'aniaczłoików zaĘĄdu;

2)

powotywaniai odwoływaniaPrzewodniczącego,
zastępcy lub uastępców
i SekretarzaRady

zarządzasię głosowanietajne,jeżeli złj.ądatego pzynajmniej jeden z obecnych
i głosującychczłonków Rady.
5'C'2. w rafie sprzeczności
interesówSpółki z intelesamiczłonkaRady Nadzorczej'jego
małżonka i kewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady
Nadzorczejwinien powstrz}'naćsię od udziałuw rozstŹyganiutakich sprawi żądać
zapisaniatego w plotokole.w takiej s}tuacjipowstrzymujący
się nie jest haktowany
jako głosujący'
5.C.3. Członek Rady nie powinien wstrzymywać się od głosu bez uzasadnionych
powodów. PoMarzające się przypadki nieuzasadńonegowstrzymaniasię przez
danego członkaRady od głosowania'a nawet spomdycznetakie pfz}padki, lecz
dotycfącesprawo szczególnieistotnymznaczeniudla Spółki,mogązostaćpodanedo
wiadomości
akcjonatiusfyna żądanię
członkówRady.
większości
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Art. 6

Podejmowanieuchwal bez odbycia posiedzenia
s A.

wniosek o podjęcieuchwaly bcz odbycia posiedzenia.

6'A.1. Do podejmowaniaprzęz Radę uchwał bez odbycia posiedzenia stosuje się
odpowiednio postanowieniadotyczące zwoł}.\łania
posiedzeń i głosowaniana
posiedzeniu'W szczególności:
1)

wniosek o podjęcie uchwaly bez odbycia posiedzeniakien{e się, wraz
z projektemuchwały,do Przewodniczącego,
bez koniecznościzachowania
formy pisemnej;

2)

Pflewodniczqcy w ciągu tygodnia od dnia otrzymania wniosku powiadamia
członków Rady o treściprojektu uchwałyi wraz z powiadomieniem zarządza
głosowaniew jednej z form, o których mowa w ust' 6'8'1.' wskazując
ostateczny termin oddania głosu, który nie moŹe pzypaść wcześniejńz
w tydzieńi ńe późnięjniżw dwa tygodnieod dnia otrzymaniapowiadomienia
przezczłonkówRady;

3)

powiadomienia,
o którymmowaw pkt.2) powyżej:
(a)
o)

dokonuję się pisemnie, telefaksem albo pocaą elektroniczną
a w przypadku głosowaniazgodnie z ust. 6'D'l. pkt' 2)
także
telefonicznie;
Przewodniczący dokonuje, wedle swojego wyboru, osobiście albo
pop|zezZarząd.

6.A'2' w kazd}łn przypadku otrzymania wniosku o podjęcie uchwały bez odbycia
posiedzenia' Przewodniczący możę potraktować taki wniosek jak wniosek
o zwołanieposiedzenia.
s B.

Glosowaniew sprawie podjęciauchwaly bez odbycia posiedzenia.

6.8.l. Głosowaniew sprawie uchwaĘ Rady podejmowanejbez odbycia posiedzeńa
odb1'wasię:
1)

pisemnie;

2)

ptzł wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na
odległość.

6'B.2. Głosowanie pisemne w sprawie uchwały Rady podejmowanejbez odbycia
posiedzenianiejest głosowaniem
tajnym.
6'8'3' Uchwała jest podjęta z upĘvem ostatecznegoteminu do oddania głosu'
o k1órym mowa w ust' 6'A.1' pkt 2). Nie dotyczy to podjęciauchwaływ trybie
określonym
w ust.6.D.3.

t 6^."r"
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6'8.4. PrzewodniczącyinformujeczłonkówRady o wynikach głosowania(podjęciualbo
niepodjęciuuchwały)'
GIosowaniew formie piŚemnej'

$ c.

ó'C'1. oddanie głosu w formie pisemnej wymaga: podpisania otŹymanego wlaz
z powiadomieniemtekstu uchwały oraz jednolnacZnegookreśleniacfy głos
oddanyJestzd czy przeciwko uchwale,
6.C.2. Głos przesyła się zarządowi przesyłką poleconą lub kurierską a|bo doręcza za
pokwitowaniem' Zarząd przekazujegłosyPrzewodniczącemuniezwłoczniepo:
1)

- 5 (piątęgo)
. głosua]bo
ohz},rnaniu
ostatniego

2)

w terminie7 dni od upływuterminudo głosowania,

w zależ:rości
od tego' k1órez tych zduzeń zajdzie wcześniej
.
6.C.3. Przewodniczącymoie, zavądzając głosowaniepisemne, zarządzić skierowanie
głosówdo siebie.
ó.c'4' Jeżelikoniecznebędzie ustaleniechwili oddaniagłosu,głosuważasię za oddany
o godz.24,00dnia' w którym zostałnadany(dolęczoDy)'
s D.

porozumiewaniasię na
Glosowani€ pr4/ wykorzystaniuśrodkówbezpośredniego
odleglość.

polozumrewanta
ó.D'1. oddanie głosu przy \łykorzystaniuśrodków bezpośredniego
poprzezoddaniegłosuustniepodczas:
się na odległość
następuje
1)

telekonferencjilub wideokonferencji(w dalszej częściRegulaminu pod
pojęciemtelekonferencji
rozumiesiętakżewideokonferencję);

2)

rozmowytelefończnej.

ó.D'2. Glosowanie w formie okeślonej\ł ust' 6.D.l. pkt 1) może zostać zaIządzone
jednakże terminów wynikających
w prz}padkach pilnych, z zasltrzeź.eniern
z ust. 6.A'1' pkt 2)' W przypadkuzwołaniatelekonferencji
w celu oddaniagłosów'
teiekonferencję
organizuje(łączy)PŹewodniczącyI!'b ZaĘąd w dniu i o godzinie
zarządzottych ptzez Plzęwodniczącego'
6'D.3' w prz}Tadkachszczególniepi|nychi istotnychdla sŃłki Przewodniczący
możegłos
w sprawie uchwałyodebraćod kazdego z członków Rady w rozmowie telefonicznej
wszystkichodb}tejosobnoz kaŻdymz nich, bez zachowaniateminów, o których
mowa w ust.6.A.1. pkt 2)' Zdaniepoprzedzające
ofnacza'żęPrzewodniczący
może
również w tym celu folganifować telekonfęrencję
ąd hoc ze wszystkimi albo
zotganjzowaćtaką telekonfelęncjęz niektórymi z członków Rady, a z innymi odbyć
rozmowy indywidualnie;ńemniej wszyscy członkowieRady muszą oddać głos
t€ l efonicznie, chyba że stwierdzą że wstrzymująsię od głosu.o wynikach tak
przeprowadzonego
głosowania
powiadamiawszystkich
Przewodniczący
niezwłocznie
Stroną 5/9
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członków Rady telefaksęm|ub poczta elektroniczną informującjak głosowali
(za/p|ze.1w/wsttzyma|
si$ poszczególniczłonkowieRady. Uchwałatakajeśtpodjęta
z chwilą dokonaniapowyższego
powiadomienia,
jeżeJi. oprócz spełnienia
zwykĘch
wymogów podjęcia uchwały
żaden z członków Rady niezwłocznie nie
zakwestionował prawdziwości informacji pzekazanej przez Ptzewodniczącego
zgodnieze zdaniembezpośrednio
poprzedzającym'

s A.

""tiii.lt

sporządzaniei przyjmowanieprotokoIu'

7'A.1' Z posiedzeniaRady sporządzasięprotokół.Plojektplotokołuspożądzasekretarz.
7.A.2. Na najbliższymnastępnymposiedzeniuRada przyjmuje protokół z posiedzenia
poprzedniego.
Po wprowadzeniu
uzgodnionych
poplawekplotokółpodpisująwszyscy
jej członkowieobecnina posiedzeniu'któregodotyczyp|otokóI'
7.A.3' W braku jednomyślności
co do przyjęciaplotokołu,protokółmoże być przyjęty
poprzezgłosowanie.
w takimwypadkuczłonkowiegłosujący
przeciwkomogązgłosić
zdania odTębnei podpisać protokół z zasuzeżelliami.odmowę podpisania stwierdza
w protokole osoba przewodniczącaposiedzeniu, na którym
Fotokół jest
przyjmowany.
7.A.4. sekjetźrz Rady przekazuje każdęmu członkowi Rady
przyjętegoi podpisanego.
s B'

kopię

plotokołu

Przechow}'watrie
protokolów'

7'B.1. oryginałplotokołuwtazz załącznikirmi
przechowujesię w KsiędzeProtokołów,którą
prowadzi SekretarzRady.
7.B.2. KsięgaProtokołówprzechowywana
jest w DuialePrawnymspółki, który odpowiada
za jej integralność
i zachowaniew poufności.Powżsfę zadania tego Działu
podlegają ujawnieniuw RegulaminieorganizacyjnymSpółki'
7.B.3. Dostęp do Księgi Protokołówma osoba kienłącatym Działem oraz
wznaczony
placownik,a takżeosobyich zastępujące,
nie więcejwszakżeniż2 (dwie).Wszystkie
osoby mogące mieć dostęp do Księgi zgodtie ze zdaniem bezpośrednio
poprzedzającym
składają
na piśmiestosowneoświadczenia
o poufności,
któie Zarząd
przekazujeSekretarzowi.
7.B.4. Protokół przyjęty i podpisany seketarz przekazujedo Działu Prawnego celem
wlączeniado Księgi Protokołów'
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$ C.

Treśćprotokolu.

7'C' 1. Protokółzawiera:
1)

datęi miejsceposiedzenia;

?)

listę obecnych człoŃów Rady oraz innych osób, jeżeli uczestniczą
w posiedueniu(imiona i nazwiska) oraz wskazanie,w jakim chankterze
i zjakiego t1tułuuczestnicząw posiedzenlu;

3)

stwi€ r dzenie prawidłowościzwołania posiedzenia i
podęjmowania
uchwał;

4)

przyjętyporządekobrad;

zdolności do

opis przebieguposiedzenia'w tym w szczególności:
(a)
(b)

(c)
(d)

zgłoszone
wnioski;
informację o głosowanychuchwałach,wraz z podaniem liczby
oddanych głosów w sprawie poszczególnych uchwałami
(zA]przęciw/wstrzYnnjących się). W razie nieprzyjęcia uchwały,
tleśćprojektu uchwałyujar.rriasię w protokoleoraz ujawnia się
sposób głosowania pźef kazdego z
członków Rady
(za./pźeciV\ł/strzymuj
j
ący się)
zMnaczeniegłosowaniatajnęgo'
wttżol'ę przez Radę opińe i zajęte stanowiska nie będące
uchwałami'

7'c'2. Fakt zgłoszeniawniosku o podjęcie uchwałybez odbycia posiedzenia,a ta}że
fakt przyjęcia lub nieprzyjęcia uchwały wraz z wynikiem głosowania
(w rozumieńu ust. 7.C.l. pkt. 5) lit (b)) podlegająujawnieniu w plotokole
najbliższegonastępnegoposiedzeńaRady. W razie nieprzyjęciauchwały,o które.j
mowa w zdaniu bezpośrednio
poprzedzającym,
plojektu uchwałyujawnia się
treść
w protokole.
?.C.3. WypowiedziposzczególnychczłoŃów Rady zamieszczasię W protokoletylko na ich
Źądanie'osoba przewodniczącaposiedzeniumoże 4dŻądaćuzasadnieniatakiego
)ządalia'f wypowiedzizamieszczasiętylko ich osnowę'
7'C'4' Załączńkami do plotokołusą

Ą{*p

l)

Iistaobecności;

2)

podjęteuchwały;

3)

materiały'
o któIychmowaw ust.ust' 5'A'4. i 5'A'5';

4)

oświadczenia,
o którychmowaw ust.ust' 3.4.i 3.5.;

5)

głosyoddanena piśmie,jezeli
uchwałanie zostałapodjęta;
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6)

inne dokumentyp|zyjęte wftz z ptotokołemjako jego załącfniki.

7.C.5. Zńęzniki do protokołuoznacza się w sposób umożliwiającyich identyfikację'
poprzezich parafowanie
przezs€ k retarza Rady'
w sfczególności
Art. 8
Uchwaly
8 . 1 . UchwałęRady sporądza się w folmie dokumentupisemnego.

8 . 2 . Na dokumencieuchwałyzaznaczasię' jakim stosunkięmgłosówzostałaona podjęta'

Dokument uchwaływszyscy członkowieRady obecni na posiedzeniupodpisują
niezwłoczniepo podjęciu uchwały,w sposób umoŹliwiającyustalenie sposobu
głosowaniaprzez kaŹdegoz człoŃów Rady (zalqzeciw|wstrzymnjący się). Uchwałę
podjętąbez odbycia posiedzeniapodpisujesię na najblizszymposiedzeniuRady'
odmowę podpisania stwieldza na dokumencie uchwały osoba przęwodnicząca
posiedzeniuzgodniez ust.5.B.1.

8 . 3 . UchwałyRN ofnaczane są ',UchwałaRN N. [l |wpisaćkolejny numer
uchwaly podjętej na danym posiedzeh''] dnia | ) Lwpisąćdatę posiedzenia]
w sprawieI
l fwpisaćzwięzłeoznaczeniesprr,u,y)''
8 . 4 . Jeżelizgodniez podstawaaipnwnymi działaniaRady uchwałapod€ j mowanajest na
stoso.wny
wniosek,wniosektaki załącza
się do podjętejuchwały.
ó.).

Głosyoddanena piśmienależyzałączyćdo uchwały'któIej dotyczą jeżeli uchwała
zostałapodjęta.

8.6.

oryginał dokumentu uchwa,łystanowi załącznikdo Protokołuposiedzenia Rady' na
którym zostałapodjęta'Uchrłałapodjętabez odbyciaposiedzeniastanowifałącznik
do protokołuposiedzeniaRady,o którymmowaw ust.7'C'2.
Art. 9
ReprezentacjaRady

9.1.

W przypadkach, w których Kodeks przewiduje właściwość
Rady do dokonania
prawnych- w t)'mprocesowych- czynności
okeślonychcz}łmości
te wykonywane
są przez Przewodniczącego'
Dotyczy to w szczególności
czynności,
o których mowa
w ar|. 3,I9' 4f2 i 425 Ksh. Również Przewodniczący zwoluje Walne zgromadzelie
akcjonariuszyw przypadkachokeślonychw art.399 $ 2 Ksh.

9 . 2 . Rada możeuchwalić odmiennysposób działania(replezentacji)w poszczegóhych
prz)?adkach.
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Regalamin Rady Nd.lzorczejz.'kladó'| ,,Lentex'' s,A, z 13.09,2004r.
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tT;il
o któr}łnmowa}v ań. 382 $ 3 Ksh oraz
10'1. Projektcorocznegopisemnegosprawozdania,
ppkt
pkt'
Plzęwodniczący.
Po wprowadzeniuuzgodnionych
w
22
4) statutu spolządfa
poprawek Rada przyjmuje sprawozdanieuchwałąna co najmniej 30 dni przez daą
zwyczajnegowalnego zgromadzeria.
10.2. Rada Nadzorcza może wyraildć opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz
występować do Z'arzĄd'.lz wnioskami i inicjatywami. Zarząd powiadomi Radę
o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nię późnięi lIż 2|
dnia od ich otrzymat a.

:

i

jest na adresSpółkize wskazaniem'
l0.3. Korespondencja
kielowanado zarząduwysyłana
jest
że prfefnaozona
d|a zarządu Spółki albo przekazywanaw seketaxiacie zavądu
za pokwitowaniem' Do osób' którc mogąmieć dostępdo takiej korespondencjistosuje
siępostanowięnie
zawańęw ust' 7'B.3 zdaniędrugie.
l0.4.

obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. W szczególrrości osoba
przewodnicząca posiedzeńu moi€ zatĄdaó od Zarządl zapewnielia udziału
plotokolanta, wykonującego zadania wskazanę mu przęz sewętarza i pod jęgo
kierunkiem.

l0'5

Koszty działalności
Rady Nadzorczejpokywa Spółka.

I

t

10.6. Z\łrofu wydatków związanych z udziałęm w pmcach Rady Spółka dokonuje
w teminie 1 (iednego)tygodniaod przedstawienia
stosown€ g ożądania
plzez członka
Rady.
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