Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółka: COMPUTERLAND S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne
Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 czerwca 2006 roku
Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
"Uchwała PORZADKOWA:
""Wybor Przewodniczacego Walne Zgromadzenie Computerland S.A."""
"Uchwała PORZADKOWA:
""Przyjecie porzadku obrad ."""
"Uchwała PORZADKOWA:
""Wybor Komisji Skrótacyjnej ."""
"Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy
zakonczony w dniu 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
zatwierdza sie:
- sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31
grudnia 2005
roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakonczony w dniu 31 grudnia 2005 roku,
w tym
bilans na dzien 31 grudnia 2005 roku, wykazujacy sume aktywów w wysokosci 583.386.814,70
złotych
oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005
roku,
wykazujacy wartosc przychodów netto ze sprzeda4y w wysokosci 682.158.383,28 złotych
oraz zysk
netto w wysokosci 12.219.653,12 złotych."
"Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalnosci Grupy Kapitałowej Spółki
oraz
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
rok obrotowy
zakonczony w dniu 31 grudnia 2005 roku
Zatwierdza sie:
- sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym
zakonczonym w
dniu 31 grudnia 2005 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakonczony w
dniu 31 grudnia 2005 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzien 31 grudnia 2005 roku
zamykajacy
sie po stronie aktywów i pasywów kwota 634.645 tysiecy złotych oraz skonsolidowany
rachunek
zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujacy
zysk
netto w wysokosci 11.450 tysiecy złotych."
"Uchwała nr 3
w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci
Spółki,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakonczony w dniu 31 grudnia 2005 roku,
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sprawozdania Zarzadu z działalnosci Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakonczony w dniu 31 grudnia
2005 roku oraz
wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakonczony w dniu 31 grudnia 2005 roku
Zatwierdza sie sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarzadu z działalnosci
Spółki w roku
obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy
zakonczony w dniu 31 grudnia 2005 roku, sprawozdania Zarzadu z działalnosci Grupy
Kapitałowej Spółki w
roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakonczony w dniu 31 grudnia 2005 roku oraz
wniosku Zarzadu w
sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakonczony w dniu 31 grudnia 2005 roku."
"Uchwała nr 4
w sprawie rozliczenia straty z lat ubiegłych wynikajacej z wprowadzenia korekty kapitałów
własnych
dotyczacej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje sie rozliczenia straty
z lat ubiegłych
wynikajacej z wprowadzenia korekty kapitałów własnych dotyczacej sprawozdania
finansowego za rok
obrotowy 2001 w sposób nastepujacy:
Korekte wyniku z lat ubiegłych w kwocie 3.914.563,72 zł rozlicza sie poprzez zmniejszenie
kwoty kapitału
zapasowego Spółki o te kwote."
"Uchwała nr 5
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakonczony w dniu 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje sie podziału
zysku Spółki osiagnietego w
roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005 roku w kwocie 12.219.653,12 zł: w
ten sposób, 4e
przeznacza sie:
- na dywidende - 1 złoty na akcje.
- na kapitał zapasowy: ró4nice pozostajaca z zysku netto po przekazaniu srodków na
wypłate dywidendy.
Do dywidendy beda uprawnieni akcjonariusze, którym akcje beda przysługiwały w dniu 3
lipca 2006 roku
(dzien dywidendy).
Ustala sie termin wypłaty dywidendy na dzien 4 wrzesnia 2006 roku."
"Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grupy ComputerLand
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu ? Prezydentowi Grupy
ComputerLand
absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31
grudnia 2005
roku."
"Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Michałowi Danielewskiemu ? Prezesowi
Zarzadu absolutorium
z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym zakonczonym 31 grudnia 2005 roku."
"Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Spółki
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Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Sławomirowi Chłoniowi ? Wiceprezesowi
Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005
roku."
"Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Pani El4biecie Bujniewicz-Belce ? Wiceprezesowi
Zarzadu,
absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia
2005 roku."
"Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rutte ? Wiceprezesowi Zarzadu
(pełnił funkcje
do dnia 29 wrzesnia 2005 roku), absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym
zakonczonym w
dniu 31 grudnia 2005 roku"
"Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarzadu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Andrzejowi Miernikowi ? Członkowi Zarzadu
absolutorium z
wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."
"Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi K. Kozminskiemu Przewodniczacemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym
w dniu 31
grudnia 2005 roku."
"Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium Zastepcy Przewodniczacego Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Pani Heather Potters ? Zastepcy
Przewodniczacego
Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia
2005 roku."
"Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Pani Henryce Bochniarz ? członkowi
Rady Nadzorczej
z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."
"Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Okolskiemu ?
członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31
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grudnia 2005 roku."
"Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Moscickiemu?
członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31
grudnia 2005 roku."
"Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu ?
członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31
grudnia 2005 roku."
"Uchwała nr 18
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiazku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kluzie ?
członkowi Rady
Nadzorczej Spółki (pełnił funkcje od 7 listopada 2005 roku) z wykonania obowiazków w
roku obrotowym
zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."
"Uchwała nr 19
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia tekstu
jednolitego
Regulaminu Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza nastepujace zmiany
do Regulaminu Rady
Nadzorczej:
W § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej pkt. 7.2 ? 7.3 otrzymuja nowe, nastepujace brzmienie:
7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiazany jest poinformowac Komisje Papierów
Wartosciowych i Giełd
oraz Zarzad o transakcjach dotyczacych akcji i innych instrumentów finansowych Spółki
dokonanych
przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko zwiazane z członkiem Rady Nadzorczej
zgodnie z
art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady
Nadzorczej
jest równie4 zobowiazany poinformowac Zarzad na pismie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki
dominujacej lub zale4nej wobec Spółki.
7.3. Członek Rady Nadzorczej powinien traktowac akcje Spółki oraz spółek wobec niej
dominujacych i
zale4nych jako inwestycje długoterminowa. Członek Rady Nadzorczej zobowiazany jest
powstrzymac
sie od dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczacych instrumentów finansowych
wyemitowanych
przez Spółke albo powiazanych z takimi instrumentami finansowymi, na rachunek własny
lub osoby
trzeciej, zwiazanych z nabywaniem lub zbywaniem takich instrumentów finansowych lub
powodujacych albo mogacych powodowac rozporzadzenie takimi instrumentami finansowymi, a
w
szczególnosci powstrzymac sie od dokonywania transakcji, których przedmiotem sa posiadane
przez
niego akcje Spółki, w nastepujacych okresach:
a) w okresie 14 dni przed planowana publikacja przez Spółke raportów kwartalnych lub w
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okresie pomiedzy zakonczeniem danego kwartału a przekazaniem raportu kwartalnego do
publicznej wiadomosci, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy od 14 dni;
b) w okresie miesiaca przed planowana publikacja przez Spółke raportów półrocznych lub
w
okresie pomiedzy zakonczeniem danego półrocza a przekazaniem raportu półrocznego do
publicznej wiadomosci, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy ni4 miesiac;
c) w okresie dwóch miesiecy przed planowana publikacja przez Spółke raportów rocznych
lub w
okresie pomiedzy zakonczeniem danego roku a przekazaniem raportu rocznego do publicznej
wiadomosci, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy ni4 dwa miesiace;
d) w okresie od uzyskania przez członka Rady Nadzorczej informacji poufnej do chwili
przekazania tej informacji poufnej przez Spółke do publicznej wiadomosci.
§2
Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej:
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ComputerLand S.A.
§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru ComputerLand S.A.
1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz przez Kodeks
Spółek
Handlowych.
1.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwalonego
przez siebie
Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 2. Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej
2.1. Rada Nadzorcza składa sie z nie mniej ni4 pieciu i nie wiecej ni4 dziewieciu członków.
2.2. Kadencje Rady Nadzorczej okresla Statut Spółki.
2.3. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2.4 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczacego oraz Zastepce Przewodniczacego
Rady
Nadzorczej. Rada Nadzorcza mo4e odwołac z pełnionych funkcji Przewodniczacego lub
Zastepce
Przewodniczacego Rady Nadzorczej.
2.5 Uchwały, o których mowa w pkt 2.4 powy4ej zapadaja w głosowaniu tajnym.
§ 3. Funkcje Rady Nadzorczej
3.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoscia Spółki we wszystkich
dziedzinach jej
działalnosci.
3.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale4a sprawy zastrze4one postanowieniami Kodeksu
Spółek
Handlowych oraz Statutu Spółki.
3.3. Rada Nadzorcza mo4e wyra4ac opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz wystepowac
do Zarzadu z
wnioskami i inicjatywami.
3.4. Rada Nadzorcza nie mo4e ingerowac w kompetencje Zarzadu.
3.5. Zarzad powinien powiadamiac Rade Nadzorcza o zajetym stanowisku w sprawie opinii,
wniosku lub
inicjatywy najpózniej podczas kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
§ 4. Organizacja pracy Rady Nadzorczej. Posiedzenia
4.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenie Rady Nadzorczej
mo4e byc
zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa sie co najmniej
raz na
kwartał. Nadzwyczajne posiedzenie mo4e byc zwołane w ka4dej chwili.
4.2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczacy, a w razie
jego
nieobecnosci Zastepca Przewodniczacego. Prezes Zarzadu zwołuje i otwiera pierwsze
posiedzenie
nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego
Przewodniczacego.
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4.3. Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub Zastepca Przewodniczacego maja obowiazek zwołac
posiedzenie
Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarzadu Spółki. Posiedzenie powinno sie odbyc w ciagu
dwóch
tygodni od chwili zło4enia wniosku.
4.4. Posiedzenia zwołuje sie zawiadomieniem listownym lub za pomoca poczty elektronicznej,
wysłanym
nie pózniej ni4 dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym
powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego 4ycza, chyba,
4e
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyra4a zgode na odbycie posiedzenia mimo
niezachowania
powy4szego dwutygodniowego terminu. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiazani sa podawac
Spółce, w formie pisemnej, informacje o adresie lub adresie poczty elektronicznej, na który
maja byc
wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, a tak4e informacje o
ka4dej zmianie
wy4ej wymienionych adresów. Rejestr wy4ej wymienionych adresów prowadzi sekretariat
Zarzadu.
Członków Rady Nadzorczej, którym wysłano zawiadomienia na aktualnie wskazany przez
nich adres
lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Spółki i
niniejszego
Regulaminu, uwa4a sie za zawiadomionych o zwołaniu posiedzenia.
4.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej moga sie równie4 odbywac w sposób umo4liwiajacy
równoczesne i
bezposrednie komunikowanie sie członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki
audiowizualnej
(np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Uchwały
podjete w
takim trybie beda wa4ne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
tresci
projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez ka4dego członka Rady
Nadzorczej,
który brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje sie, 4e
miejscem
odbycia posiedzenia i sporzadzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczacego albo
Zastepce
Przewodniczacego Rady Nadzorczej, je4eli posiedzenie odbywa sie pod jego przewodnictwem.
4.6. Rada Nadzorcza mo4e równie4 podejmowac uchwały w trybie pisemnym poza
posiedzeniami Rady
Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tresci projektu
uchwały.
4.7. Porzadek obrad Rady Nadzorczej nie powinien byc zmieniany lub uzupełniany w trakcie
posiedzenia,
którego dotyczy. Wymogu powy4szego nie stosuje sie do sytuacji, gdy obecni sa wszyscy
członkowie
Rady Nadzorczej i wyra4aja oni zgode na zmiane lub uzupełnienie porzadku obrad, w sytuacji,
gdy
podjecie okreslonych działan przez Rade Nadzorcza jest konieczne dla uchronienia Spółki
przed
szkoda, jak równie4 w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje
konflikt
interesów miedzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółka.
4.8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej moga brac udział członkowie Zarzadu. Przewodniczacy
Rady
Nadzorczej mo4e z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Nadzorczej zapraszac
na
posiedzenia inne osoby a w szczególnosci ekspertów oraz pracowników Spółki,
odpowiedzialnych za
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sprawy, których dotycza obrady. Przewodniczacy Rady Nadzorczej mo4e zarzadzic obrady bez
udziału
osób spoza Rady Nadzorczej.
4.9. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu
Audytu
wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków niezale4nych oraz co
najmniej jeden
posiadajacy kwalifikacje i doswiadczenie w zakresie rachunkowosci i finansów. W skład
Komitetu
Kompensacyjnego wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków
niezale4nych.
4.10. Do zadan Komitetu Audytu nale4y:
a) zapewnienie rzetelnosci sporzadzania sprawozdan finansowych, w tym niezale4nego audytu,
b) dokonywanie przegladu sprawozdan finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie
Nadzorczej opinii
na ich temat,
c) przeglad transakcji z podmiotami powiazanymi,
d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniacego funkcje biegłego
rewidenta wraz z
uzasadnieniem.
W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystac z pomocy ekspertów w celu
dokonania
prawidłowej oceny sprawozdan finansowych.
4.11. Do zadan Komitetu Kompensacyjnego nale4y w szczególnosci:
a) planowanie polityki wynagrodzen członków zarzadu;
b) dostosowywanie wynagrodzen członków zarzadu do długofalowych interesów Spółki
i wyników
finansowych Spółki.
4.12. Komitety Audytu i Kompensacyjny powinny składac Radzie Nadzorczej roczne
sprawozdania ze swojej
działalnosci. Sprawozdania te Spółka powinna udostepnic akcjonariuszom.
§ 5. Uchwały Rady Nadzorczej
5.1 Za wyjatkiem przypadków przewidzianych w Statucie Spółki (art. 5a, 14.2, 20.4, 20.5),
Rada Nadzorcza
podejmuje uchwały zwykła wiekszoscia głosów, je4eli na posiedzeniu jest obecna, co
najmniej połowa jej
członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
5.2 Członkowie Rady Nadzorczej moga brac udział w podejmowaniu uchwał Rady
Nadzorczej, oddajac swój
głos na pismie za posrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym, 4e oddanie
głosu na pismie nie
mo4e dotyczyc spraw wprowadzonych do porzadku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5.3 Podejmowanie uchwał na posiedzeniach odbywanych w trybie okreslonym w § 4.5, §
4.6 i § 5.2, nie mo4e
dotyczyc wyborów Przewodniczacego i Zastepcy Przewodniczacego Rady Nadzorczej,
powołania członka
Zarzadu oraz odwołania i zawieszenia w czynnosciach tych osób.
5.4 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarzadza sie przy wyborach oraz nad
wnioskami o odwołanie
członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociagniecie ich do odpowiedzialnosci, jak
równie4 w
sprawach osobowych. Poza tym nale4y zarzadzic tajne głosowanie na 4adanie chocia4by
jednego z
obecnych na posiedzeniu członków Rady.
5.5 Uchwały Rady Nadzorczej sa protokołowane. Protokoły powinny zawierac porzadek
obrad, nazwiska i
imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, tresc uchwał, liczbe głosów oddanych na
poszczególne
uchwały oraz zdania odrebne. Protokół podpisuja obecni na posiedzeniu członkowie
Rady Nadzorczej. W
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przypadku podjecia uchwały w trybie pisemnym uchwała powinna byc podpisana przez
wszystkich
członków Rady, w tym równie4 członków, którzy oddali głos przeciwko podjetej
uchwale.
5.6 Członkowie Rady Nadzorczej powinni byc obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je4eli przedmiotem obrad maja byc sprawy finansowe
Spółki.
Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwiezła ocene sytuacji
Spółki, która jest
zawarta w raporcie rocznym Spółki.
5.7 Rada Nadzorcza sporzadza sprawozdania ze swojej działalnosci. Sprawozdanie z
działalnosci Rady
Nadzorczej powinno zawierac w szczególnosci ocene realizacji wieloletnich planów rozwoju
Spółki oraz
informacje o uczestnictwie jej członków w posiedzeniach. W przypadku absencji
przekraczajacej jedna
trzecia liczby posiedzen w okresie sprawozdawczym, członek Rady Nadzorczej powinien
przedstawic
pisemne wyjasnienie przyczyn absencji.
§ 6. Członek Rady Nadzorczej i reprezentowane przez niego interesy
6.1. Wykonujac swoje funkcje członek Rady Nadzorczej powinien stawiac interesy Spółki i
ogółu akcjonariuszy
na równi z interesami akcjonariusza, który go delegował lub dzieki głosom, którego
uzyskał swój mandat. W
przypadku istotnej sprzecznosci interesów akcjonariusza wiekszosciowego z interesami
Spółki lub
akcjonariuszy mniejszosciowych członek Rady Nadzorczej powinien da4yc do wypracowania
kompromisu
uwzgledniajacego interes Spółki, akcjonariuszy wiekszosciowych i mniejszosciowych.
6.2. W przypadku rozpatrywania spraw Spółki, które dotycza bezposrednio akcjonariusza,
dzieki głosom, którego
członek Rady Nadzorczej uzyskał swój mandat, powinien on wstrzymac sie od głosu lub
te4 w przypadku,
gdyby jego wstrzymanie sie uniemo4liwiało działania Rady Nadzorczej ? wykonywac swój
głos w sposób
uwzgledniajacy interesy wszystkich akcjonariuszy. O zaistniałym konflikcie interesów
członek Rady
Nadzorczej powinien poinformowac pozostałych członków Rady. W przypadku, gdy istnieja
uzasadnione
watpliwosci, co do istnienia lub nieistnienia konfliktu interesów, członek Rady Nadzorczej
powinien
podporzadkowac sie uchwale pozostałych członków, której przedmiotem jest ocena, czy
istnieje konflikt
interesów.
6.3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien sprawowac funkcji w organach innych spółek, o
ile zwiazane by to
było z wysokim prawdopodobienstwem wystapienia konfliktu interesów, a w przypadku
gdyby konflikt
interesów jednak wystapił - powinien wstrzymac sie od głosu.
6.4. O ile istnieja osobiste, faktyczne lub organizacyjne powiazania członka Rady Nadzorczej z
okreslonym
akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem wiekszosciowym, członek Rady Nadzorczej
jest
zobowiazany przekazac informacje o tych powiazaniach Radzie Nadzorczej i Zarzadowi.
Informacje te
moga byc upublicznione, zgodnie z własciwymi przepisami.
6.5. Członek Rady Nadzorczej powinien wykazywac zaanga4owanie w sprawy Spółki. W
przypadkach, gdy
jest to mo4liwe i w sposób nie kolidujacy z zasada rozdziału funkcji Zarzadu i Rady
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Nadzorczej, mo4e
on wspomagac Zarzad w realizacji misji, strategii i celów Spółki.
6.6. Liczba i charakter pełnionych przez członka Rady Nadzorczej funkcji w innych
spółkach, organach i
instytucjach nie powinna uniemo4liwiac lub w sposób znaczacy utrudniac członkowi Rady
Nadzorczej
własciwej realizacji jego obowiazków.
6.7. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarzadzie, to znaczy w
zastepstwie
członka Zarzadu, który pomimo posiadania mandatu nie mo4e przejsciowo wypełniac
swoich
obowiazków, powinno miec charakter sporadyczny i Rada Nadzorcza oraz ka4dy z jej
członków
powinni da4yc do szybkiego zakonczenia tego stanu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany
do
pełnienia funkcji w Zarzadzie powinien przynajmniej raz na trzy miesiace składac Radzie
Nadzorczej
szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
6.8. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupe akcjonariuszy do stałego
pełnienia nadzoru
powinien składac Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
6.9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnowac z pełnienia tej funkcji w trakcie
trwania kadencji,
je4eli mogłoby to uniemo4liwic działanie Rady, a w szczególnosci jesli mogłoby to
uniemo4liwic
terminowe podjecie istotnej uchwały.
6.10. Powodem rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia tej funkcji w trakcie
kadencji nie mo4e byc
decyzja akcjonariusza, dzieki głosom którego członek Rady Nadzorczej uzyskał swój
mandat, o ile
decyzja ta jest lub mo4e byc motywowana checia uniemo4liwienia działania Rady Nadzorczej
wskutek
zmniejszenia liczby jej członków poni4ej liczby wymaganej statutem Spółki lub przepisami
prawa.
§ 7. Wynagrodzenie, inwestycje i transakcje członka Rady Nadzorczej
7.1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej okresla Walne Zgromadzenie.
7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiazany jest poinformowac Komisje Papierów
Wartosciowych i Giełd
oraz Zarzad o transakcjach dotyczacych akcji i innych instrumentów finansowych Spółki
dokonanych
przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko zwiazane z członkiem Rady Nadzorczej
zgodnie z
art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady
Nadzorczej
jest równie4 zobowiazany poinformowac Zarzad na pismie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki
dominujacej lub zale4nej wobec Spółki.
7.3. Członek Rady Nadzorczej powinien traktowac akcje Spółki oraz spółek wobec niej
dominujacych i
zale4nych jako inwestycje długoterminowa. Członek Rady Nadzorczej zobowiazany jest
powstrzymac sie
od dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczacych instrumentów finansowych
wyemitowanych przez
Spółke albo powiazanych z takimi instrumentami finansowymi, na rachunek własny lub
osoby trzeciej,
zwiazanych z nabywaniem lub zbywaniem takich instrumentów finansowych lub powodujacych
albo
mogacych powodowac rozporzadzenie takimi instrumentami finansowymi, a w szczególnosci
powstrzymac
sie od dokonywania transakcji, których przedmiotem sa posiadane przez niego akcje Spółki,
w

Strona 9 z 41

nastepujacych okresach:
a) w okresie 14 dni przed planowana publikacja przez Spółke raportów kwartalnych lub w
okresie
pomiedzy zakonczeniem danego kwartału a przekazaniem raportu kwartalnego do publicznej
wiadomosci, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy od 14 dni;
b) w okresie miesiaca przed planowana publikacja przez Spółke raportów półrocznych lub
w okresie
pomiedzy zakonczeniem danego półrocza a przekazaniem raportu półrocznego do
publicznej
wiadomosci, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy ni4 miesiac;
c) w okresie dwóch miesiecy przed planowana publikacja przez Spółke raportów rocznych
lub w
okresie pomiedzy zakonczeniem danego roku a przekazaniem raportu rocznego do publicznej
wiadomosci, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy ni4 dwa miesiace;
d) w okresie od uzyskania przez członka Rady Nadzorczej informacji poufnej do chwili
przekazania tej informacji poufnej przez Spółke do publicznej wiadomosci.
7.4. Członek Rady Nadzorczej powinien umo4liwic zarzadowi przekazanie w sposób publiczny
i we
własciwym trybie informacji o transakcjach dokonanych ze Spółka, o ile sa one istotne z
punktu
widzenia jego sytuacji materialnej.
§ 8. Poufnosc. Postanowienia koncowe
8.1. Przebieg posiedzen Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej oraz materiały
przekazywane
członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady sa poufne, do czasu ich opublikowania na
mocy
decyzji Rady lub Zarzadu i nie moga byc przekazywane osobom trzecim, w szczególnosci
akcjonariuszom.
8.2. Członkowie Rady Nadzorczej sa zobowiazani do przestrzegania odpowiednich regulacji
Komisji
Papierów Wartosciowych i Giełd oraz ComputerLand SA w zakresie dotyczacym obrotu
papierami
wartosciowymi.
8.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w 4ycie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy."
"Uchwała nr 20
w sprawie zatwierdzenia oswiadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu
korporacyjnego
Walne Zgromadzenie na podstawie rekomendacji Zarzadu i Rady Nadzorczej zatwierdza
oswiadczenie Spółki w
sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wynikajacych z ?Dobrych praktyk w
spółkach publicznych
2005? o nastepujacej tresci:"
"Zasady ogólne
I. Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki,
rozumianego jako powiekszanie wartosci powierzonego jej przez
akcjonariuszy majatku, z uwzglednieniem praw i interesów innych ni4 akcjonariusze
podmiotów, zaanga4owanych w funkcjonowanie spółki,
w szczególnosci wierzycieli spółki oraz jej pracowników.
II. Rzady wiekszosci i ochrona mniejszosci
Spółka akcyjna jest przedsiewzieciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi byc
uznawana zasada rzadów wiekszosci kapitałowej i w zwiazku z tym
prymatu wiekszosci nad mniejszoscia. Akcjonariusz, który wniósł wiekszy kapitał, ponosi
te4 wieksze ryzyko gospodarcze. Jest wiec uzasadnione, aby
jego interesy były uwzgledniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszosc musi
miec zapewniona nale4yta ochrone jej praw, w granicach
okreslonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonujac swoje uprawnienia akcjonariusz
wiekszosciowy powinien uwzgledniac interesy mniejszosci.
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III. Uczciwe intencje i nienadu)ywanie uprawnien
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierac sie na uczciwych
intencjach (dobrej wierze) i nie mo4e wykraczac poza cel i
gospodarcze uzasadnienie, ze wzgledu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie nale4y
podejmowac działan, które wykraczajac poza tak ustalone
ramy stanowiłyby nadu4ycie prawa. Nale4y chronic mniejszosc przed nadu4ywaniem
uprawnien włascicielskich przez wiekszosc oraz chronic interesy
wiekszosci przed nadu4ywaniem uprawnien przez mniejszosc, zapewniajac mo4liwie jak
najszersza ochrone słusznych interesów akcjonariuszy i innych
uczestników obrotu.
IV. Kontrola sadowa
Organy spółki i osoby prowadzace walne zgromadzenie nie moga rozstrzygac kwestii, które
powinny byc przedmiotem orzeczen sadowych. Nie
dotyczy to działan, do których organy spółki i osoby prowadzace walne zgromadzenie sa
uprawnione lub zobowiazane przepisami prawa.
V. Niezale)nosc opinii zamawianych przez spółke
Przy wyborze podmiotu majacego swiadczyc usługi eksperckie, w tym w szczególnosci
usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i
podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzglednic, czy istnieja okolicznosci
ograniczajace niezale4nosc tego podmiotu przy
wykonywaniu powierzonych mu zadan."
"DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEN
L.poj. ZASADA TAK/NIE KOMENTARZ SPÓŁKI
1 Walne zgromadzenie powinno odbywac sie w
miejscu i czasie ułatwiajacym jak najszerszemu
kregowi akcjonariuszy uczestnictwo w
zgromadzeniu.
Tak
Walne zgromadzenia odbywaja sie w siedzibie Spółki, która miesci sie w
Warszawie. Zgodnie z § 1.4. Regulaminu Walnego Zgromadzenia walne
zgromadzenie powinno odbywac sie w miejscu i czasie ułatwiajacym jak
najszerszemu kregowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.
2
Oadanie zwołania walnego zgromadzenia oraz
umieszczenia okreslonych spraw w porzadku jego
obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty,
powinno byc uzasadnione. Projekty uchwał
proponowanych do przyjecia przez walne
zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny
byc przedstawiane akcjonariuszom wraz z
uzasadnieniem i opinia rady nadzorczej przed
walnym zgromadzeniem, a czasie
umo4liwiajacym zapoznanie sie z nimi i
dokonanie ich oceny.
Tak
Zarzad przedstawia uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia i
umieszczenia okreslonych spraw w porzadku obrad walnego
zgromadzenia.
W przypadku, gdy )adanie zwołania walnego zgromadzenia i
umieszczenia w porzadku okreslonych spraw przez akcjonariusza lub
akcjonariuszy nie bedzie zawierało uzasadnienia, to niezale)nie od
wykonania obowiazku zwołania walnego zgromadzenia Zarzad zwróci
sie o takie uzasadnienie.
Zgodnie z praktyka przyjeta w Spółce wszystkie istotne materiały na
walne zgromadzenie przekazywane sa akcjonariuszom 14 dni przed
terminem jego zwołania.
3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek
akcjonariuszy powinno sie odbyc w terminie
wskazanym w 4adaniu, a je4eli dotrzymanie
tego terminu napotyka na istotne przeszkody -
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w najbli4szym terminie, umo4liwiajacym
rozstrzygniecie przez zgromadzenie spraw,
wnoszonych pod jego obrady.
Tak
Zarzad dokłada staran, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek
akcjonariuszy odbywały sie w terminach wskazanych w )adaniu, chyba,
)e z przyczyn obiektywnych jest to niemo)liwe ? wtedy wyznaczany jest,
w porozumieniu z )adajacym zwołania, inny termin.
4
Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego
porzadku obrad na wniosek uprawnionych
podmiotów umieszczono okreslone sprawy lub
które zwołane zostało na taki wniosek mo4liwe
jest tylko za zgoda wnioskodawców. W innych
przypadkach walne zgromadzenie mo4e byc
odwołane, je4eli jego odbycie napotyka na
nadzwyczajne przeszkody (siła wy4sza) lub jest
oczywiscie bezprzedmiotowe. Odwołanie
Tak
Spółka nie odwołała do tej pory )adnego walnego zgromadzenia. Spółka
stosuje generalna zasade nieodwoływania lub zmiany ju) ogłoszonych
terminów walnych zgromadzen, chyba, )e zaszłyby nadzwyczajne lub
szczególnie uzasadnione okolicznosci.
Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia nastepuje w tym samym
trybie, co jego odwołanie, chocby proponowany porzadek obrad nie
ulegał zmianie.
-11/27nastepuje w taki sam sposób, jak zwołanie,
zapewniajac przy tym jak najmniejsze ujemne
skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w ka4dym
razie nie pózniej ni4 na trzy tygodnie przed
pierwotnie planowanym terminem. Zmiana
terminu odbycia walnego zgromadzenia
nastepuje w tym samym trybie, co jego
odwołanie, chocby proponowany porzadek
obrad nie ulegał zmianie.
5
Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w
walnym zgromadzeniu wymaga
udokumentowania prawa do działania w jego
imieniu w sposób nale4yty. Nale4y stosowac
domniemanie, i4 dokument pisemny,
potwierdzajacy prawo reprezentowania
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest
zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych
potwierdzen, chyba, 4e jego autentycznosc lub
wa4nosc prima facie budzi watpliwosci zarzadu
spółki (przy wpisywaniu na liste obecnosci) lub
przewodniczacego walnego zgromadzenia.
Tak
Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem
niewa)nosci) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z
wypisem z własciwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego.
Przy uzupełnianiu listy obecnosci na walnym zgromadzeniu Spółka
dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów. Zgodnie z § 10.8. Regulaminu
Walnego Zgromadzenia pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu
lub dokumenty stwierdzajace fakt działanie akcjonariusza przez innego
przedstawiciela powinny byc dołaczone do ksiegi protokołów.
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6
Walne zgromadzenie powinno miec stabilny
regulamin, okreslajacy szczegółowe zasady
prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
Regulamin powinien zawierac w szczególnosci
postanowienia dotyczace wyborów, w tym
wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien
ulegac czestym zmianom; wskazane jest, aby
zmiany wchodziły w 4ycie poczawszy od
nastepnego walnego zgromadzenia.
Tak
Na walnym zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2003 r. przyjeto Regulamin
Walnego Zgromadzenia (Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia
27 czerwca 2003 r.). Regulamin ten zawiera m.in. postanowienia
dotyczace przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w
drodze głosowania oddzielnymi grupami (§ 8.5. Regulaminu Walnego
Zgromadzenia). Uchwalony przez walne zgromadzenie Regulamin Walnego
Zgromadzenia obowiazuje od nastepnego walnego zgromadzenia jakie
odbyło sie po jego przyjeciu.
7 Osoba otwierajaca walne zgromadzenie
powinna doprowadzic do niezwłocznego
wyboru przewodniczacego, powstrzymujac sie
od jakichkolwiek innych rozstrzygniec
merytorycznych lub formalnych.
Tak
Stosowny zapis znajduje sie w obowiazujacym w Spółce Regulaminie
Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 3.1. Regulaminu Walnego
Zgromadzenia osoba otwierajaca zgromadzenie mo)e podejmowac
wszelkie decyzje porzadkowe, niezbedne do rozpoczecia obrad
zgromadzenia. Osoba otwierajaca zgromadzenie powinna doprowadzic do
niezwłocznego powołania Przewodniczacego, powstrzymujac sie od
jakichkolwiek innych rozstrzygniec merytorycznych lub formalnych
8
Przewodniczacy walnego zgromadzenia zapewnia
sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i
interesów wszystkich akcjonariuszy.
Przewodniczacy powinien przeciwdziałac w
szczególnosci nadu4ywaniu uprawnien przez
uczestników zgromadzenia i zapewniac
respektowanie praw akcjonariuszy
mniejszosciowych. Przewodniczacy nie powinien
bez wa4nych powodów składac rezygnacji ze
swej funkcji, nie mo4e te4 bez uzasadnionych
przyczyn opózniac podpisania protokołu walnego
zgromadzenia.
Tak
Zgodnie z obowiazujacym w Spółce Regulaminem Walnego
Zgromadzenia Przewodniczacy powinien przeciwdziałac w szczególnosci
nadu)ywaniu uprawnien przez uczestników Zgromadzenia i zapewniac
respektowanie praw mniejszosci Akcjonariuszy (§3.4. Regulaminu
Walnego Zgromadzenia).
Aby zapewnic przestrzeganie tej zasady Zarzad Spółki ka)dorazowo
informuje Przewodniczacego walnego zgromadzenia, o jej tresci.
Przewodniczacy nie mo)e te) bez wa)nych przyczyn składac rezygnacji ze
swej funkcji oraz bez uzasadnionych przyczyn opózniac podpisania
protokołu (§ 3.10. Regulaminu Walnego Zgromadzenia).
9
Na walnym zgromadzeniu powinni byc obecni
członkowie rady nadzorczej i zarzadu. Biegły
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rewident powinien byc obecny na zwyczajnym
walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym
walnym zgromadzeniu, je4eli przedmiotem obrad
maja byc sprawy finansowe spółki. Nieobecnosc
członka zarzadu lub członka rady nadzorczej na
walnym zgromadzeniu wymaga wyjasnienia.
Wyjasnienie to powinno byc przedstawione na
walnym zgromadzeniu.
Tak
Stosownie do Regulaminu Rady Nadzorczej (zatwierdzonego Uchwała
Nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2003 r.) zgodnie z §
5.6. członkowie Rady Nadzorczej powinni byc obecni na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
je)eli przedmiotem obrad maja byc sprawy finansowe spółki.
Analogiczny zapis w odniesieniu do członków Zarzadu jest zawarty w §
3.4. pkt f) Regulaminu Zarzadu (zatwierdzonego przez Rade Nadzorcza
w dniu 19 listopada 2002 roku). W praktyce członkowie Rady Nadzorczej i
Zarzadu sa obecni na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki.
Równie) stosownie do § 5.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia biegli
rewidenci biora udział w zgromadzeniach na zaproszenie Zarzadu.
-12/2710
Członkowie rady nadzorczej i zarzadu oraz biegły
rewident spółki powinni, w granicach swych
kompetencji i w zakresie niezbednym dla
rozstrzygniecia spraw omawianych przez
zgromadzenie, udzielac uczestnikom
zgromadzenia wyjasnien i informacji dotyczacych
spółki.
Tak
Członkowie Zarzadu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident ? jesli
zachodzi taka koniecznosc - którzy sa obecni na walnych
zgromadzeniach, udzielaja uczestnikom zgromadzenia wyjasnien i
informacji dotyczacych Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie
niezbednym dla rozstrzygniecia omawianych spraw.
11
Udzielanie przez zarzad odpowiedzi na pytania
walnego zgromadzenia powinno byc dokonywane
przy uwzglednieniu faktu, 4e obowiazki
informacyjne spółka publiczna wykonuje w
sposób wynikajacy z przepisów prawa o
publicznym obrocie papierami wartosciowymi, a
udzielanie szeregu informacji nie mo4e byc
dokonywane w sposób inny ni4 wynikajacy z tych
przepisów.
Tak
Organy Spółki nie ograniczaja informacji, o które zwraca sie w
szczególnosci walne zgromadzenie, ale jednoczesnie przestrzegaja
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i
Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie informacji bie)acych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartosciowych.
12
Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiace
odroczenia obrad, zarzadzane przez
przewodniczacego w uzasadnionych przypadkach,
nie moga miec na celu utrudniania
akcjonariuszom wykonywania ich praw.
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Tak
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia (§ 3.6.) krótkie przerwy
w obradach moga byc przez Przewodniczacego ogłaszane wyłacznie w
uzasadnionych przypadkach i w taki sposób aby obrady mo)na było
zakonczyc w dniu ich rozpoczecia.
13
Głosowania nad sprawami porzadkowymi moga
dotyczyc tylko kwestii zwiazanych z
prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje
sie pod głosowanie w tym trybie uchwał, które
moga wpływac na wykonywanie przez
akcjonariuszy ich praw.
Tak
Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
(§ 3.7.) głosowania nad sprawami porzadkowymi dotycza wyłacznie kwestii
zwiazanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Na podstawie § 3.9.
Regulaminu Walnego Zgromadzenia, od decyzji Przewodniczacego w
sprawach porzadkowych uczestnicy Zgromadzenia moga sie odwołac do
Zgromadzenia.
14
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porzadku obrad mo4e zapasc
jedynie w przypadku, gdy przemawiaja za nia
istotne powody. Wniosek w takiej sprawie
powinien zostac szczegółowo umotywowany.
Zdjecie z porzadku obrad badz zaniechanie
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzadku
obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjecia
uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio
wyra4onej zgodzie przez wszystkich obecnych
akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek,
popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.
Tak
Zgodnie z Art. 16.4 Statutu Spółki oraz na podstawie § 6.3. Regulaminu
Walnego Zgromadzenia uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porzadku obrad mo)e zapasc jedynie w przypadku, gdy
przemawiaja za nia istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie
powinien zostac szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie mo)e podjac
uchwały o zdjeciu z porzadku obrad badz o zaniechaniu rozpatrywania
sprawy, umieszczonej w porzadku obrad na wniosek akcjonariuszy. W
przypadku podjecia przez Zgromadzenie uchwały o usunieciu z porzadku
dziennego któregos z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski
pozostaja bez biegu.
15
Zgłaszajacym sprzeciw wobec uchwały zapewnia
sie mo4liwosc zwiezłego uzasadnienia sprzeciwu. Tak
Zgodnie z § 7.6. Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgłaszajacym
sprzeciw wobec uchwały nale)y zapewnic mo)liwosc zwiezłego uzasadnienia
sprzeciwu.
16
Z uwagi na to, 4e Kodeks spółek handlowych
nie przewiduje kontroli sadowej w przypadku
niepodjecia przez walne zgromadzenie
uchwały, zarzad lub przewodniczacy walnego
zgromadzenia powinni w ten sposób
formułowac uchwały, aby ka4dy uprawniony,
który nie zgadza sie z meritum rozstrzygniecia
stanowiacym przedmiot uchwały, miał
mo4liwosc jej zaskar4enia.
Tak
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Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz stosowana w Spółce praktyka
zapewnia precyzyjne formułowanie uchwał walnego zgromadzenia, tak
aby mo)liwe było ich zaskar)enie. Na podstawie § 7.2. Regulaminu
Walnego Zgromadzenia je)eli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali
wyraznie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji
zgłoszonych wniosków obowiazany jest Przewodniczacy, chyba )e
zostanie powołana w tym celu komisja wnioskowa przewidziana przez
Regulamin Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia w toku
obrad walnego zgromadzenia znacznej liczby wniosków komisja
wnioskowa zobowiazana jest dokonac ostatecznej redakcji projektów
-13/27uchwał majacych podlegac głosowaniu (§ 7.3. Regulaminu Walnego
Zgromadzenia).
17 Na 4adanie uczestnika walnego zgromadzenia
przyjmuje sie do protokołu jego pisemne
oswiadczenie Tak
Zgodnie z praktyka do protokołu były przyjmowane pisemne
oswiadczenia uczestników walnego zgromadzenia.
Aby zapewnic przestrzeganie tej zasady Zarzad Spółki ka)dorazowo
informuje notariusza, który bedzie obsługiwał obrady Walnego
zgromadzenia, o jej tresci."
"DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
18
Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu
zgromadzeniu zwiezła ocene sytuacji spółki.
Ocena ta powinna byc udostepniona wszystkim
akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli sie
z nia zapoznac przed zwyczajnym walnym
zgromadzeniem.
Tak
Zgodnie z § 5.7. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza
corocznie sporzadza sprawozdanie, które w szczególnosci powinno zawierac
ocene realizacji wieloletnich planów rozwoju Spółki. Spółka stosuje praktyke
udostepniania dokumentów wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby
mogli sie z nimi zapoznac przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
19
Członek rady nadzorczej powinien posiadac
nale4yte wykształcenie, doswiadczenie zawodowe
oraz doswiadczenie 4yciowe, reprezentowac wysoki
poziom moralny oraz byc w stanie poswiecic
niezbedna ilosc czasu, pozwalajaca mu w sposób
własciwy wykonywac swoje funkcje w radzie
nadzorczej. Kandydatury członków rady
nadzorczej powinny byc zgłaszane i szczegółowo
uzasadniane w sposób umo4liwiajacy dokonanie
swiadomego wyboru.
Tak
Kandydatury członków Rady zgłaszane walnemu zgromadzeniu sa
zawsze uzasadniane. Do przekazywanych materiałów dołaczany jest
szczegółowy )yciorys kandydata. Zgłaszajacy kandydature dokonuje jej
oceny merytorycznej i formalnej.
20
a) Przynajmniej połowe członków rady
nadzorczej powinni stanowic
członkowie niezale4ni, z
zastrze4eniem pkt. d). Niezale4ni
członkowie rady nadzorczej powinni
byc wolni od powiazan ze spółka i
akcjonariuszami lub pracownikami,
które mogłyby istotnie wpłynac na
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zdolnosc niezale4nego członka do
podejmowania bezstronnych decyzji;
b) szczegółowe kryteria niezale4nosci
powinien okreslac statut spółki,
c) bez zgody wiekszosci niezale4nych
członków rady nadzorczej, nie
powinny byc podejmowane uchwały w
sprawach:
? swiadczenia z
jakiegokolwiek tytułu przez
spółke i jakiekolwiek
podmioty powiazane ze
spółka na rzecz członków
zarzadu;
? wyra4enia zgody na
zawarcie przez spółke lub
podmiot od niej zale4ny
istotnej umowy
z podmiotem powiazanym
ze spółka, członkiem rady
nadzorczej albo zarzadu
oraz z podmiotami z nimi
powiazanymi;
? wyboru biegłego rewidenta
dla przeprowadzenia
badania sprawozdania
finansowego spółki.
d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz
posiada pakiet akcji dajacy ponad 50%
ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza
powinna liczyc co najmniej dwóch
niezale4nych członków, w tym
niezale4nego przewodniczacego
komitetu audytu, o ile taki komitet
został ustanowiony.
Tak
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki zawiera postanowienia
zapewniajace, )e członkowie Rady Nadzorczej działaja w interesie
Spółki, stawiajac na równi interesy Spółki i ogółu akcjonariuszy z
interesami akcjonariusza, który go delegował lub dzieki głosom, którego
uzyskał swój mandat. W przypadku istotnej sprzecznosci interesów
akcjonariusza wiekszosciowego z interesami Spółki lub akcjonariuszy
mniejszosciowych członek Rady Nadzorczej powinien da)yc do
wypracowania kompromisu uwzgledniajacego interes Spółki,
akcjonariuszy wiekszosciowych i mniejszosciowych (§ 6.1. Regulaminu).
Zgodnie z § 10.4 i 10.5 Statutu Spółki przynajmniej połowe członków
Rady Nadzorczej powinni stanowic członkowie niezale)ni to znaczy byc
wolni od jakichkolwiek powiazan ze Spółka i akcjonariuszami lub
pracownikami, które to powiazania mogłyby istotnie wpłynac na
zdolnosc niezale)nego członka Rady Nadzorczej do podejmowania
bezstronnych decyzji.
Za niezale)nych członków Rady Nadzorczej nie moga byc uwa)ane osoby
majace zwiazki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarzadu,
prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadajacym bezposrednio lub
posrednio akcje uprawniajace do wykonywania 5% lub wiecej ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu, samodzielnie lub w
porozumieniu, o którym mowa w § 18.3 Statutu Spółki.
Niezale)ni członkowie Rady Nadzorczej zobowiazani sa na podstawie §
10.7 Statutu Spółki do zło)enia w Spółce pisemnego oswiadczenia
potwierdzajacego spełnianie warunków pozostawania w stosunku
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niezale)nosci.
W przypadku utraty cech niezale)nosci przez członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie mo)e go odwołac na zasadach okreslonych w art.
10.3 Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku zatwierdziło zmiany
w Statucie Spółki dostosowujace Statut do niniejszej zasady.
-14/2721
Członek rady nadzorczej powinien przede
wszystkim miec na wzgledzie interes spółki.
Tak
Zgodnie z § 6.1 Regulaminu Rady Nadzorczej członkowie Rady
Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji maja na wzgledzie interes
Spółki. W przypadku istotnej sprzecznosci interesów akcjonariusza
wiekszosciowego z interesami Spółki lub akcjonariuszy mniejszosciowych
członek Rady Nadzorczej powinien da)yc do wypracowania kompromisu
uwzgledniajacego interes Spółki, akcjonariuszy wiekszosciowych i
mniejszosciowych.
22
Członkowie rady nadzorczej powinni
podejmowac odpowiednie działania aby
otrzymywac od Zarzadu regularne i
wyczerpujace informacje o wszystkich istotnych
sprawach dotyczacych działalnosci spółki oraz o
ryzyku zwiazanym z prowadzona działalnoscia i
sposobach zarzadzania tym ryzykiem.
Tak
Na ka)dym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarzad zdaje relacje z
wszelkich istotnych spraw dotyczacych działalnosci Spółki. W sprawach
nie cierpiacych zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani sa
przez Zarzad w trybie obiegowym.
Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarzadu nie moga byc
podjete bez akceptacji Rady Nadzorczej.
23
O zaistniałym konflikcie interesów członek rady
nadzorczej powinien poinformowac pozostałych
członków rady i powstrzymac sie od zabierania
głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjeciem
uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt
interesów.
Tak
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej
zobowiazany jest do informowania o zaistniałym konflikcie interesów
pozostałych członków Rady i Zarzad Spółki oraz jest zobowiazany do
wstrzymania sie od głosu podczas głosowania w danej sprawie (§ 6.2
oraz § 6.3 Regulaminu Rady Nadzorczej).
24
Informacja o osobistych, faktycznych i
organizacyjnych powiazaniach członka rady
nadzorczej z okreslonym akcjonariuszem, a
zwłaszcza z akcjonariuszem wiekszosciowym
powinna byc dostepna publicznie. Spółka powinna
dysponowac procedura uzyskiwania informacji od
członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.
Tak
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki (§ 6.4) przewiduje obowiazek
przekazywania przez członków Rady Nadzorczej informacji o osobistych,
faktycznych i organizacyjnych powiazaniach członka rady nadzorczej z
okreslonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem wiekszosciowym.
Uzyskane w tym trybie informacje sa dostepne - na wniosek
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zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.
25
Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjatkiem spraw
dotyczacych bezposrednio zarzadu lub jego
członków, w szczególnosci: odwołania,
odpowiedzialnosci oraz ustalania
wynagrodzenia, powinny byc dostepne i jawne
dla członków zarzadu.
Tak
W praktyce funkcjonowania Rady Nadzorczej członkowie Zarzadu sa
zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Odpowiedni zapis
przewidziany jest w Regulaminie Rady Nadzorczej (§ 4.8.).
26
Członek rady nadzorczej powinien umo4liwic
zarzadowi przekazanie w sposób publiczny i we
własciwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu
akcji spółki lub te4 spółki wobec niej dominujacej
lub zale4nej, jak równie4 o transakcjach z takimi
spółkami, o ile sa one istotne dla jego sytuacji
materialnej.
Tak
Spółka dysponuje procedura przewidziana w Regulaminie Rady Nadzorczej
dotyczaca uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej o zbyciu
lub nabyciu przez członków Rady Nadzorczej oraz osobe mu bliska akcji
Spółki badz te) spółki wobec niej dominujacej lub zale)nej. Procedura ta
przewidziana jest w § 7.2.-7.4. Regulaminu Rady Nadzorczej.
-15/2727
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej
powinno byc ustalane na podstawie
przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie
to powinno byc godziwe, lecz nie powinno
stanowic istotnej pozycji kosztów działalnosci
spółki ani wpływac w powa4ny sposób na jej
wynik finansowy. Powinno te4 pozostawac w
rozsadnej relacji do wynagrodzenia członków
zarzadu. Łaczna wysokosc wynagrodzen
wszystkich, a tak4e indywidualna ka4dego z
członków rady nadzorczej w rozbiciu
dodatkowo na poszczególne jego składniki
powinna byc ujawniana w raporcie rocznym
wraz z informacja o procedurach i zasadach jego
ustalania.
Tak
Spółka oswiadcza, i) przestrzega niniejszej zasady.
28 Rada nadzorcza powinna działac zgodnie ze
swym regulaminem, który powinien byc
publicznie dostepny. Regulamin powinien
przewidywac powołanie co najmniej dwóch
komitetów:
? audytu oraz
? wynagrodzen.
W skład komitetu audytu powinno wchodzic co
najmniej dwóch członków niezale4nych oraz
przynajmniej jeden posiadajacy kwalifikacje i
doswiadczenie w zakresie rachunkowosci i
finansów. Zadania komitetów powinien
szczegółowo okreslac regulamin rady
nadzorczej. Komitety rady powinny składac
radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze
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swojej działalnosci. Sprawozdania te spółka
powinna udostepnic akcjonariuszom.
Tak
Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Rade
Nadzorcza, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca
2003 roku uchwała nr 10.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2004 r. powołała
Komitet Audytu oraz Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu
wchodzi 3 członków Rady Nadzorczej, w skład Komitetu
Kompensacyjnego wchodzi równie) 3 członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku zatwierdziło zmiany
w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki dostosowujace Regulamin do
niniejszej zasady.
29
Porzadek obrad rady nadzorczej nie powinien byc
zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia,
którego dotyczy. Wymogu powy4szego nie stosuje
sie, gdy obecni sa wszyscy członkowie rady
nadzorczej i wyra4aja oni zgode na zmiane lub
uzupełnienie porzadku obrad, a tak4e gdy podjecie
okreslonych działan przez rade nadzorcza jest
konieczne dla uchronienia spółki przed szkoda jak
równie4 w przypadku uchwały, której
przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt
interesów miedzy członkiem rady nadzorczej a
spółka.
Tak
Porzadek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany 14 dni przed
planowana data posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczacego, a
nastepnie wraz z materiałami przekazywany członkom Rady, chyba )e
zachodza nadzwyczajne okolicznosci uzasadniajace skrócenie tego
terminu.
Porzadek posiedzenia mo)e byc zmieniony lub uzupełniony w przypadku gdy
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej sa obecni i wyra)aja na to zgode.
Zgodnie z § 4.7. Regulaminu Rady Nadzorczej porzadek obrad Rady
Nadzorczej nie powinien byc zmieniany lub uzupełniany w trakcie
posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powy)szego nie stosuje sie do
sytuacji, gdy obecni sa wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyra)aja
oni zgode na zmiane lub uzupełnienie porzadku obrad, w sytuacji, gdy
podjecie okreslonych działan przez Rade Nadzorcza jest konieczne dla
uchronienia Spółki przed szkoda, jak równie) w przypadku uchwały,
której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów miedzy
członkiem Rady Nadzorczej a Spółka.
30
Członek rady nadzorczej oddelegowany przez
grupe akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru
powinien składac radzie nadzorczej szczegółowe
sprawozdania z pełnionej funkcji.
Tak
Zgodnie z § 6.8. Regulaminu Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej
oddelegowany przez grupe akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru
składa Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej
funkcji.
31
Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnowac
z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, je4eli
mogłoby to uniemo4liwic działanie rady, a w
szczególnosci jesli mogłoby to uniemo4liwic
terminowe podjecie istotnej uchwały.
Tak

Strona 20 z 41

Na podstawie § 6.9. Regulaminu Rady Nadzorczej Członek Rady
Nadzorczej nie powinien rezygnowac z pełnienia tej funkcji w trakcie
trwania kadencji, je)eli mogłoby to uniemo)liwic działanie Rady, a w
szczególnosci, jesli mogłoby to uniemo)liwic terminowe podjecie istotnej
uchwały."
"DOBRE PRAKTYKI ZARZADÓW
32
Zarzad, kierujac sie interesem spółki, okresla
strategie oraz główne cele działania spółki i
przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest
odpowiedzialny za ich wdro4enie i realizacje.
Zarzad dba o przejrzystosc i efektywnosc systemu
zarzadzania spółka oraz prowadzenie jej spraw
zgodne z przepisami prawa i dobra praktyka.
Tak
Zarzad opracowuje strategie Spółki (§ 1.3. Regulaminu Zarzadu).
Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej (§ 5.7. Regulaminu Rady
Nadzorczej). Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza
dyskusje na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich
realizacje. Zarzad jest odpowiedzialny za wdro)enie strategii i jej
realizacje. Odpowiednie przepisy w tej sprawie przewidziane sa w
Regulaminie Zarzadu.
33
Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki
członkowie zarzadu powinni działac w granicach
uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po
rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii,
które w rozsadnej ocenie zarzadu powinny byc w
danym przypadku wziete pod uwage ze wzgladu na
interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki nale4y
brac pod uwage uzasadnione w długookresowej
perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli,
pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób
współpracujacych ze spółka w zakresie jej
działalnosci gospodarczej a tak4e interesy
społecznosci lokalnych.
Tak
Zarzad Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.
Członkowie Zarzadu wypełniaja swoje obowiazki ze starannoscia i z
wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doswiadczenia
)yciowego.
34
Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz
innymi osobami, których interesy wpływaja na
interes spółki, zarzad powinien działac ze
szczególna starannoscia, aby transakcje były
dokonywane na warunkach rynkowych
Tak
Podstawa okreslenia wartosci transakcji z akcjonariuszami oraz innymi
osobami, których interesy wpływaja na interes Spółki, jest cena rynkowa,
jesli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane sa na
warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych. Zgodnie z § 6.4.
Regulaminu Zarzadu przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz
innymi osobami, których interesy wpływaja na interes Spółki, Zarzad
powinien działac ze szczególna starannoscia, aby transakcje były
dokonywane na warunkach rynkowych.
35
Członek zarzadu powinien zachowywac pełna
lojalnosc wobec spółki i uchylac sie od działan,
które mogłyby prowadzic wyłacznie do realizacji
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własnych korzysci materialnych. W przypadku
uzyskania informacji o mo4liwosci dokonania
inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczacej
przedmiotu działalnosci spółki, członek zarzadu
powinien przedstawic zarzadowi bezzwłocznie taka
informacje w celu rozwa4enia mo4liwosci jej
wykorzystania przez spółke. Wykorzystanie takiej
informacji przez członka zarzadu lub przekazanie jej
osobie trzeciej mo4e nastapic tylko za zgoda zarzadu
i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu
spółki.
Tak
Na podstawie § 6.1. i 6.2. Regulaminu Zarzadu, członek Zarzadu
powinien zachowywac pełna lojalnosc wobec Spółki i uchylac sie od
działan, które mogłyby prowadzic wyłacznie dla realizacji własnych korzysci
materialnych. W przypadku uzyskania informacji o mo)liwosci dokonania
inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczacej przedmiotu działalnosci
spółki, członek Zarzadu powinien przedstawic Zarzadowi bezzwłocznie taka
informacje w celu rozwa)enia mo)liwosci jej wykorzystania przez Spółke.
Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarzadu lub przekazanie jej
osobie trzeciej mo)e nastapic tylko za zgoda Zarzadu i jedynie wówczas, gdy
nie narusza to interesu Spółki.
36
Członek zarzadu powinien traktowac posiadane
akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujacych
i zale4nych jako inwestycje długoterminowa.
Tak
Zobowiazanie do traktowania akcji Spółki jako inwestycji
długoterminowej zawarte jest w Regulaminie Zarzadu (§ 6.3.).
37
Członkowie zarzadu powinni informowac rade
nadzorcza o ka4dym konflikcie interesów w
zwiazku z pełniona funkcja lub o mo4liwosci jego
powstania.
Tak
Na podstawie § 6.5. Regulaminu Zarzadu, członkowie Zarzadu sa
zobowiazani do informowania Rady Nadzorczej o ka)dym konflikcie
interesów w zwiazku z pełniona funkcja lub o mo)liwosci jego powstania.
38
Wynagrodzenie członków zarzadu powinno byc
ustalane na podstawie przejrzystych procedur i
zasad, z uwzglednieniem jego charakteru
motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i
płynnego zarzadzania spółka. Wynagrodzenie
powinno odpowiadac wielkosci przedsiebiorstwa
spółki, pozostawac w rozsadnym stosunku do
wyników ekonomicznych, a tak4e wiazac sie z
zakresem odpowiedzialnosci wynikajacej z
Tak
Spółka oswiadcza, i) spełnia niniejsza zasade.
-17/27pełnionej funkcji, z uwzglednieniem poziomu
wynagrodzenia członków zarzadu w podobnych
spółkach na porównywalnym rynku.
39
Łaczna wysokosc wynagrodzen wszystkich, a tak4e
indywidualna ka4dego z członków zarzadu w
rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki,
powinna byc ujawniana w raporcie rocznym wraz z
informacja o procedurach i zasadach jego ustalania.
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Je4eli wysokosc wynagrodzenia poszczególnych
członków zarzadu znacznie sie od siebie ró4ni,
zaleca sie opublikowanie stosownego wyjasnienia.
Tak
Spółka oswiadcza, i) przestrzega niniejszej zasady.
.
40
Zarzad powinien ustalic zasady i tryb pracy oraz
podziału kompetencji w regulaminie, który
powinien byc jawny i ogólnie dostepny.
Tak
Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarzadu został
zawarty w Regulaminie Zarzadu. Regulamin Zarzadu jest dostepny na
stronie internetowej Spółki.
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNETRZNYMI
41
Podmiot, który ma pełnic funkcje biegłego
rewidenta w spółce powinien byc wybrany w taki
sposób, aby zapewniona była niezale4nosc przy
realizacji powierzonych mu zadan.
Tak
W Spółce obowiazuje procedura wybierania biegłego rewidenta przez
Rade Nadzorcza (art. 24.3 Statutu). Osoba, swiadczaca usługi biegłego
rewidenta składa oswiadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów
bezstronnosci i niezale)nosci przed przystapieniem do badania oraz po
jego zakonczeniu.
42
W celu zapewnienia niezale4nosci opinii spółka
powinna dokonywac zmiany biegłego rewidenta
przynajmniej raz na piec lat. Przez zmiane
biegłego rewidenta rozumie sie równie4 zmiane
osoby dokonujacej badania. Ponadto w dłu4szym
okresie spółka nie powinna korzystac z usług tego
samego podmiotu dokonujacego badania.
Tak
W 2004 roku Spółka dokonała zmiany biegłego rewidenta. Spółka
deklaruje przestrzeganie niniejszej zasady.
43
Wybór podmiotu pełniacego funkcje biegłego
rewidenta powinien byc dokonany przez rade
nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji
komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po
przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej
zawierajacej rekomendacje komitetu audytu.
Dokonanie przez rade nadzorcza lub walne
zgromadzenie innego wyboru ni4
rekomendowany przez komitet audytu powinno
zostac szczegółowo uzasadnione. Informacja na
temat wyboru podmiotu pełniacego funkcje
biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem
powinna byc zawarta w raporcie rocznym.
Tak
Wyboru podmiotu majacego swiadczyc usługi biegłego rewidenta
dokonuje Rada Nadzorcza (art. 24.3 Statutu) po zapoznaniu sie z
rekomendacja Komitetu Audytu, który został powołany przez Rade
Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2004 r.
44
Rewidentem do spraw szczególnych nie mo4e byc
podmiot pełniacy obecnie lub w okresie którego
dotyczy badanie funkcje biegłego rewidenta w
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spółce lub w podmiotach od niej zale4nych.
Tak
Spółka deklaruje, i) w przypadku zaistnienia koniecznosci powołania
rewidenta do spraw szczególnych Spółka bedzie przestrzegała zasady 44.
45 Nabywanie własnych akcji przez spółke powinno
byc dokonane w taki sposób, aby 4adna grupa
akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
Tak
Spółka nie nabywała dotychczas własnych akcji, ale Zarzad deklaruje, i)
w przypadku takiej transakcji doło)y wszelkich staran, aby )adna z grup
akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
-18/2746 Statut spółki, podstawowe regulacje wewnetrzne,
informacje i dokumenty zwiazane z walnymi
zgromadzeniami, a tak4e sprawozdania finansowe
powinny byc dostepne w siedzibie spółki i na jej
stronach internetowych.
Tak
Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnetrzne, informacje i dokumenty
zwiazane z walnymi zgromadzeniami, a tak)e sprawozdania finansowe sa
dostepne w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych.
47
Spółka powinna dysponowac odpowiednimi
procedurami i zasadami dotyczacymi kontaktów z
mediami i prowadzenia polityki informacyjnej,
zapewniajacymi spójne i rzetelne informacje o
spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z
przepisami prawa i uwzgledniajacym jej interesy,
udostepniac przedstawicielom mediów informacje
na temat swojej bie4acej działalnosci, sytuacji
gospodarczej przedsiebiorstwa, jak równie4
umo4liwic im obecnosc na walnych
zgromadzeniach.
Tak
Spółka opracowała zasady prowadzenia polityki informacyjnej przyjetej
przez Zarzad Spółki i zaakceptowanej przez Rade Nadzorcza. Stosujac te
zasady Zarzad Spółki (i jej rzecznik prasowy) dokłada staran aby
przedstawicielom mediów były udostepniane rzetelne informacje na
temat bie)acej działalnosci Spółki, sytuacji gospodarczej
przedsiebiorstwa, z uwzglednieniem jednak, i) obowiazki informacyjne
spółka publiczna wykonuje w sposób wynikajacy z przepisów prawa o
publicznym obrocie papierami wartosciowymi. Spółka umo)liwia
przedstawicielom mediów obecnosc na walnych zgromadzeniach.
48 Spółka powinna przekazac do publicznej
wiadomosci w raporcie rocznym oswiadczenie o
stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W
przypadku odstepstwa od stosowania tych zasad
spółka powinna równie4 w sposób publiczny
uzasadnic ten fakt.
Tak
Niniejsze oswiadczenie uzyskało akceptacje rady nadzorczej oraz
walnego zgromadzenia.
Spółka przestrzega przepisów dotyczacych przestrzegania ?Dobrych
praktyk w spółkach publicznych 2005? obowiazujacych na Giełdzie
Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. i składa niniejsze
oswiadczenie.
Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy termin publikacji niniejszego
Oswiadczenia ustala sie na dzien nastepny po Walnym Zgromadzeniu"
"Uchwała nr 21
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w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji
Na podstawie art. 20.1.(j) Statutu Computerland S.A., w zwiazku z pozytywna opinia Rady
Nadzorczej
wyra4ona w uchwale z dnia 11 maja 2006 roku:
§1
1. Wyra4a sie zgode na przeprowadzenie przez Spółke programu emisji obligacji (?Program?)
obejmujacego wielokrotne, w okresie pieciu (5) lat od daty zawarcia umów, o których mowa w
ust. 5,
dokonywanie przez Spółke emisji, w ramach ró4nych serii, obligacji krótkoterminowych lub
srednioterminowych, w trybie niepublicznego proponowania nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3
ustawy o
obligacjach.
2. Uchwala sie wyemitowanie w ramach Programu, obligacji na okaziciela o jednostkowej
wartosci
nominalnej w wysokosci 10.000 PLN (słownie: dziesiec tysiecy złotych) lub całkowitej
wielokrotnosci
tej kwoty w PLN.
3. Obligacje nie maja formy dokumentu i beda zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a
ustawy o
obligacjach.
4. Okresla sie maksymalna wartosc Programu, rozumiana jako łaczna, dopuszczalna wartosc
nominalna
wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustalana w ka4dym dniu emisji obligacji
przypadajacym
w okresie trwania Programu (z wyjatkiem obligacji o terminie wykupu w dniu emisji kolejnej
serii
obligacji), na kwote 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych).
5. Program zostanie przeprowadzony za posrednictwem banków, na warunkach okreslonych w
stosownych umowach, które zostana zawarte z tymi bankami.
6. Szczegółowe warunki dotyczace emisji obligacji dokonywanych w ramach Programu, w
tym liczba
obligacji danej serii i ich cena emisyjna, zostana okreslone w stosownych dokumentach
zwiazanych z
proponowaniem nabycia obligacji.
7. Upowa4nia i zobowiazuje Zarzad Spółki do podjecia wszelkich niezbednych czynnosci w
celu
wykonania niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w 4ycie pod warunkiem zawarcia umów, o których mowa w § 1 ust. 5."
"Uchwała nr 22
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 20.1.g) Statutu Spółki
zmienia sie Statut Spółki w
sposób nastepujacy:
Art. 7.1 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 7.1:
?7.1 Zarzad Spółki składa sie z nie wiecej ni4 dziewieciu osób, w tym Prezydenta Grupy
ComputerLand i
Prezesa Zarzadu Spółki. Kadencja Zarzadu trwa trzy lata.?
Proponowane brzmienie Art. 7.1:
?7.1 Zarzad Spółki składa sie z nie wiecej ni4 dziewieciu osób, w tym Prezydenta Grupy
ComputerLand i
Prezesa Zarzadu Spółki. Kadencja Zarzadu jest wspólna i trwa trzy lata.?
Art. 11.1 Statutu Spółki
Obecne brzmienie Art. 11.1:
?11.1 Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.?
Proponowane brzmienie Art. 11.1:
?11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.?
Art. 18.3 Statutu Spółki
Obecne brzmienie Art. 18.3:
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?18.3 Oaden akcjonariusz, w połaczeniu z podmiotami od niego zale4nymi lub w stosunku do
niego
dominujacymi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie
papierami wartosciowymi, jak równie4 w połaczeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z
którymi
nabywał akcje, a tak4e w połaczeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 158a
ust. 3
powołanej powy4ej ustawy, nie mo4e na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywac
prawa
głosu z wiecej ni4 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym
Zgromadzeniu z
naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustepie uznaje sie za nie oddane. Na
potrzeby
ustalenia ograniczen, o których mowa w niniejszym ustepie, kwity depozytowe wystawione w
zwiazku
z akcjami Spółki uwa4a sie za akcje Spółki uprawniajace do wykonywania prawa głosu
w takiej liczbie,
jaka posiadacz kwitu depozytowego mo4e uzyskac w wyniku zamiany kwitów depozytowych na
akcje
Spółki.?
Proponowane brzmienie Art. 18.3:
?18.3 Oaden akcjonariusz, w połaczeniu z podmiotami od niego zale4nymi lub w stosunku do
niego
dominujacymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach
publicznych, jak równie4 w połaczeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi
nabywał
akcje, a tak4e w połaczeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2
powołanej
powy4ej Ustawy, nie mo4e na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywac prawa głosu
z wiecej
ni4 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z
naruszeniem
ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustepie uznaje sie za nie oddane. Na potrzeby
ustalenia
ograniczen, o których mowa w niniejszym ustepie, kwity depozytowe wystawione w zwiazku z
akcjami
Spółki uwa4a sie za akcje Spółki uprawniajace do wykonywania prawa głosu w takiej
liczbie, jaka
posiadacz kwitu depozytowego mo4e uzyskac w wyniku zamiany kwitów depozytowych na
akcje
Spółki.?
-20/27Art. 18.4 Statutu Spółki
Obecne brzmienie Art. 18.4:
?18.4 Ograniczenie przewidziane w ustepie 3 powy4ej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu
głosowania
posiadac beda we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy
uprzednio dokonali
wezwania do sprzeda4y im wszystkich akcji Spółki w trybie okreslonym w przepisach Ustawy
o
publicznym obrocie papierami wartosciowymi.?
Proponowane brzmienie Art. 18.4:
?18.4 Ograniczenie przewidziane w ustepie 3 powy4ej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu
głosowania
posiadac beda we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy
uprzednio dokonali
wezwania do sprzeda4y im wszystkich akcji Spółki w trybie okreslonym w przepisach Ustawy
o ofercie
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publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu
oraz o spółkach publicznych.?"
"Uchwała Nr 23
w sprawie przyjecia tekstu jednolitego statutu Spółki
Walne Zgromadzenie ustala nastepujacy tekst jednolity statutu Spółki:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1
Firma spółki brzmi ""COMPUTERLAND Spółka Akcyjna"".
Spółka mo4e u4ywac jej skrótu ""COMPUTERLAND S.A."" oraz wyró4niajacego znaku
graficznego.
Artykuł 2
2.1 Siedziba Spółki jest miasto Warszawa.
2.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczona
odpowiedzialnoscia i jest jej nastepca
prawnym. Zało4ycielami Spółki sa wspólnicy przekształconej spółki z ograniczona
odpowiedzialnoscia,
którzy przystapili do Spółki i objeli akcje.
Artykuł 3
3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granica.
3.2 Z zastrze4eniem Art. 12.2 (e) niniejszego Statutu, Spółka mo4e powoływac i
prowadzic swoje oddziały,
zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a tak4e uczestniczyc w
innych
spółkach lub przedsiewzieciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granica.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI
Artykuł 4
4.1 Przedmiotem działalnosci Spółki jest:
1) Doradztwo w zakresie sprzetu komputerowego (PKD 72.10.Z),
2) Działalnosc w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
3) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
4) Działalnosc zwiazana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
5) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiegujacych i liczacych (PKD 72.50.Z),
6) Pozostała działalnosc zwiazana z informatyka (PKD 72.60.Z),
7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
8) Handel hurtowy i komisowy, z wyjatkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami
(PKD 51.--.--),
9) Produkcja komputerów i innych urzadzen do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
10) Budownictwo (PKD 45.--.--),
11) Handel detaliczny, z wyjatkiem sprzeda4y pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa
artykułów u4ytku
osobistego i domowego (PKD 52.--.--),
12) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
-21/2713) Wynajem maszyn i urzadzen bez obsługi oraz wypo4yczanie artykułów u4ytku
osobistego i domowego
(PKD 71.--.--),
14) Pozostałe posrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 62.23.Z),
15) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
16) Działalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).
17) Działalnosc geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C)
18) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych. (PKD 45.31.D.)
19) Transmisja danych. (PKD 64.20.C.)
20) Działalnosc telekomunikacyjna pozostała. (PKD 64.20.G.)
21) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych. (PKD 45.31.B.)
22) Sprzeda4 hurtowa pozostałych maszyn i urzadzen biurowych oraz mebli biurowych. (PKD
51.85.Z.)
23) Sprzeda4 hurtowa pozostałych maszyn i urzadzen dla przemysłu, handlu i transportu
wodnego. (PKD
51.87.Z.)
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24) Pozostała sprzeda4 hurtowa wyspecjalizowana. (PKD 51.90.A.)
25) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. (PKD 73.10.G.)
26) Działalnosc usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzetu
elektrycznego, gdzie indziej
nie sklasyfikowana. (PKD 31.62.B.)
27) Działalnosc usługowa zwiazana z poligrafia pozostała. (PKD 22.22.Z.)
28) Reprodukcja komputerowych nosników informacji. (PKD 22.33.Z.)
29) Produkcja nie zapisanych nosników informacji. (PKD 24.65.Z.)
30) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A.)
31) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych. (PKD 32.10.Z.)
32) Działalnosc usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji instrumentów i
przyrzadów
pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujacych, nawigacyjnych. (PKD 33.20.B.)
33) Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:
rurociagów, linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych. (PKD 45.21.D.)
34) Telefonia stacjonarna i telegrafia. (PKD 64.20.A.)
35) Telefonia ruchoma. (PKD 64.20.B.)
36) Radiokomunikacja. (PKD 64.20.D.)
37) Radiodyfuzja. (PKD 64.20.E.)
Działalnosc okreslona w punktach 12-15 oraz 17-37 powy4ej bedzie prowadzona wyłacznie
w zakresie
zwiazanym z projektami prowadzonymi przez Spółke i jej grupe kapitałowa.
4.2 Je4eli podjecie lub prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie ustalonego powy4ej
przedmiotu
działalnosci Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczecie
lub
prowadzenie takiej działalnosci mo4e nastapic po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
4.3 Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalnosci Spółki nie wymagaja wykupu
akcji w mysl art. 416
par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostana powziete wiekszoscia dwóch trzecich
głosów w
obecnosci osób reprezentujacych co najmniej połowe kapitału zakładowego.
Artykuł 4a
Spółka mo4e emitowac obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszenstwa.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE
Artykuł 5
5.1 Kapitał zakładowy wynosi 6.734.613 (szesc milionów siedemset trzydziesci cztery
tysiace szescset
trzynascie) złotych i dzieli sie na 6.734.613 (szesc milionów siedemset trzydziesci cztery
tysiace
szescset trzynascie) akcji o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka4da, z czego:
a) 6.152.178 (szesc milionów sto piecdziesiat dwa tysiace sto siedemdziesiat osiem) akcji
stanowia akcje serii A (akcje serii A powstały z połaczenia w jedna serie akcji spółki serii
A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejacych w dniu 27 czerwca 2003 roku;
b) 359.425 (trzysta piecdziesiat dziewiec tysiecy czterysta dwadziescia piec) akcji stanowia
akcje
serii M;
c) 223.010 (dwiescie dwadziescia trzy tysiace dziesiec) akcji stanowia akcje serii O.
5.2 Spółka dokonywała nastepujacych warunkowych podwy4szen kapitału
zakładowego:
a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego
podwy4szenia kapitału zakładowego podjetej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w
dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy4szony o
kwote
750.000 (siedmiuset piecdziesieciu tysiecy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset
piecdziesieciu tysiecy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartosci nominalnej 1 (jeden)
złoty ka4da akcja;
b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszenstwa
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objecia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwy4szenia kapitału zakładowego w
drodze
emisji akcji serii P podjetej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002
roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy4szony o kwote 323.675
(trzystu
dwudziestu trzech tysiecy szesciuset siedemdziesieciu pieciu) złotych w drodze emisji 323.675
(trzystu dwudziestu trzech tysiecy szesciuset siedemdziesieciu pieciu) akcji zwykłych na
okaziciela serii P o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka4da akcja;
c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszenstwa objecia
akcji
serii R Spółki oraz warunkowego podwy4szenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji
serii R podjetej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał
zakładowy Spółki został warunkowo podwy4szony o kwote 211.600 (dwustu jedenastu
tysiecy
szesciuset) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysiecy szesciuset) akcji
zwykłych na okaziciela serii R o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka4da akcja.
d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E z prawem pierwszenstwa objecia
akcji
serii S Spółki oraz warunkowego podwy4szenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji
serii S podjetej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 wrzesnia 2003 roku,
kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy4szony o kwote 185.200 (stu
osiemdziesieciu pieciu tysiecy dwustu) złotych w drodze emisji 185.200 (stu osiemdziesieciu
pieciu tysiecy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartosci nominalnej 1 (jeden)
złoty ka4da akcja.
e) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F z prawem pierwszenstwa objecia
akcji
serii T Spółki oraz warunkowego podwy4szenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji
serii T podjetej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2004 roku, kapitał
zakładowy
Spółki został warunkowo podwy4szony o kwote 152.400 (sto piecdziesiat dwa tysiace
czterysta) złotych w drodze emisji 152.400 (stu piecdziesieciu dwóch tysiecy czterystu) akcji
zwykłych na okaziciela serii T o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka4da akcja.
f) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G z prawem pierwszenstwa objecia
akcji
serii U Spółki oraz warunkowego podwy4szenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji
serii U podjetej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku, kapitał
zakładowy
Spółki został warunkowo podwy4szony o kwote 137.200 (sto trzydziesci siedem tysiecy
dwiescie) złotych w drodze emisji 137.200 (stu trzydziestu siedmiu tysiecy dwustu) akcji
zwykłych na okaziciela serii U o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka4da akcja.?
5.3 Akcje wszystkich emisji sa akcjami na okaziciela.
5.4 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarzad Spółki zmieni akcje imienne akcjonariusza
na akcje na
okaziciela lub odwrotnie, za wyjatkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu,
które
nie moga byc zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.
5.5 Akcje moga byc umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.
5.6 Zarzad Spółki mo4e, za zgoda Rady Nadzorczej, wyłaczyc lub ograniczyc prawo poboru
dotyczace
podwy4szenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarzadowi w
Statucie
Spółki upowa4nienia do podwy4szenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego. Zgoda
Rady Nadzorczej powinna byc wyra4ona w formie uchwały podjetej wiekszoscia 3/4
głosów członków
Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co najmniej połowy liczby
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członków Rady
Nadzorczej.
Artykuł 5a
5a.1. Zarzad Spółki jest upowa4niony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek
Handlowych, przez okres nie
dłu4szy ni4 do dnia 15 czerwca 2007 roku do podwy4szenia kapitału zakładowego w
granicach
okreslonych w Art. 5a.2. poni4ej (kapitał docelowy). Zarzad mo4e wykonywac przyznane mu
upowa4nienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwy4szen kapitału
zakładowego po
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna byc wyra4ona w formie
uchwały
podjetej wiekszoscia 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w
obecnosci co
najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. Zarzad Spółki mo4e wydawac akcje
tylko w
zamian za wkłady pienie4ne oraz nie mo4e wydawac akcji uprzywilejowanych lub przyznawac
akcjonariuszowi osobistych uprawnien, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek
Handlowych.
Niniejsze upowa4nienie nie obejmuje uprawnienia do podwy4szenia kapitału zakładowego
ze srodków
własnych Spółki.
5a.2. Wysokosc kapitału docelowego nie mo4e przekraczac 1.000.000 (jednego miliona)
złotych.
5a.3. Uchwała Zarzadu Spółki podjeta zgodnie z Art. 5a.1. i 5a.2. zastepuje uchwałe
Walnego Zgromadzenia
o podwy4szeniu kapitału zakładowego i dla swej wa4nosci wymaga formy aktu
notarialnego.
IV. ORGANY SPÓŁKI
Artykuł 6
Organami Spółki sa:
A. Zarzad Spółki;
B. Rada Nadzorcza;
C. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZAD SPÓŁKI
Artykuł 7
7.1 Zarzad Spółki składa sie z nie wiecej ni4 dziewieciu osób, w tym Prezydenta Grupy
ComputerLand i
Prezesa Zarzadu Spółki. Kadencja Zarzadu jest wspólna i trwa trzy lata.
7.2 Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarzadu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z
własnej
inicjatywy a nastepnie na wniosek Prezesa Zarzadu pozostałych członków Zarzadu.
Kompetencje
Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarzadu w ramach Zarzadu moga zostac
sprecyzowane
przez Rade Nadzorcza. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka zarzadu do
reprezentowania Spółki
ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
7.3 Rada Nadzorcza mo4e odwołac członka Zarzadu lub cały Zarzad Spółki przed
upływem kadencji.
7.4 Odwołanie lub zawieszenie w czynnosciach członka Zarzadu Spółki przez Walne
Zgromadzenie mo4e
nastapic wyłacznie z wa4nych powodów, w szczególnosci: popełnienia przestepstwa,
nadu4ycia
zaufania akcjonariuszy lub utraty zdolnosci do wykonywania funkcji. Uchwała w sprawie
odwołania
lub zawieszenia w czynnosciach członka Zarzadu Spółki wymaga wiekszosci 2/3 oddanych
głosów.
Artykuł 8
8.1 Zarzad Spółki zarzadza Spółka i reprezentuje ja na zewnatrz.
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8.2 Tryb działania Zarzadu okresli szczegółowo regulamin Zarzadu. Regulamin Zarzadu
uchwala Zarzad
Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
8.3 Je4eli Zarzad jest wieloosobowy do dokonywania czynnosci prawnych oraz składania
oswiadczen woli
w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarzadu albo
jednego członka
Zarzadu łacznie z prokurentem.
8.4 Zarzad podejmuje uchwały zwykła wiekszoscia głosów. W przypadku równowagi
głosów decyduje głos
Prezesa Zarzadu.
Artykuł 9
Umowe pomiedzy Spółka a członkiem Zarzadu zawiera w imieniu Spółki członek
Rady Nadzorczej
upowa4niony uchwała Rady Nadzorczej.
B. RADA NADZORCZA
Artykuł 10
10.1 Rada Nadzorcza składa sie z nie mniej ni4 pieciu i nie wiecej ni4 dziewieciu członków.
Przejsciowe
zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie pociaga za soba niewa4nosci
podejmowanych
uchwał.
10.2 Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.
10.3 Odwołanie członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie
mo4e nastapic
wyłacznie z wa4nych powodów, w szczególnosci: popełnienia przestepstwa, nadu4ycia
zaufania
akcjonariuszy lub utrata zdolnosci do wykonywania funkcji. lub utraty cech okreslonych w Art.
10.5 i
10.6 przez niezale4nego członka Rady Nadzorczej.
10.4 Przynajmniej połowe członków Rady Nadzorczej powinni stanowic członkowie
niezale4ni.
10.5 Niezale4ni członkowie Rady Nadzorczej powinni byc wolni od jakichkolwiek powiazan ze
Spółka i
akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiazania mogłyby istotnie wpłynac na
zdolnosc
niezale4nego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
10.6 Za niezale4nych członków Rady Nadzorczej nie moga byc uwa4ane osoby majace
zwiazki gospodarcze
lub rodzinne z członkiem Zarzadu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadajacym
bezposrednio
lub posrednio akcje uprawniajace do wykonywania 5% lub wiecej ogólnej liczby głosów na
Walnym
Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu, o którym mowa w Art. 18.3.
-iezale4ni członkowie Rady Nadzorczej zobowiazani sa do zło4enia w Spółce pisemnego
oswiadczenia
potwierdzajacego, i4 spełniaja kryteria okreslone w Art. 10.5 i 10.6. Oswiadczenie powinno
zawierac
zobowiazanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech okreslonych w Art.
10.5 i 10.6
przez niezale4nego członka Rady Nadzorczej.
10.8 Bez zgody wiekszosci niezale4nych członków Rady Nadzorczej nie powinny byc
podejmowane
uchwały w sprawach:
a) swiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółke i jakiekolwiek podmioty powiazane ze
Spółka na
rzecz członków Zarzadu,
b) wyra4enia zgody na zawarcie przez Spółke lub podmiot od niej zale4ny istotnej umowy z
podmiotem powiazanym ze Spółka, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarzadu oraz z
podmiotami z
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nimi powiazanymi,
c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Spółki.
Artykuł 11
11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
11.2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
zatwierdzonego przez
Walne Zgromadzenie.
11.3 Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczacego i jego Zastepcy.
11.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczacy, a w razie
jego
nieobecnosci Zastepca. Prezes Zarzadu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej
Rady
Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczacego.
11.5 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
11.6 Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub jego Zastepca maja obowiazek zwołac posiedzenie
Rady na
pisemny wniosek Zarzadu Spółki. Posiedzenie powinno sie odbyc w ciagu dwóch tygodni od
chwili
zło4enia wniosku.
11.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej mo4e byc zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne
posiedzenia powinny
sie odbyc co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie mo4e
byc
zwołane w ka4dej chwili.
11.8 Posiedzenia zwołuje sie zawiadomieniem listownym lub za pomoca poczty elektronicznej,
wysłanym
nie pózniej ni4 dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym
powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego 4ycza, chyba
4e wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej wyra4a zgode na odbycie posiedzenia mimo niezachowania
powy4szego
dwutygodniowego terminu.
11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej moga sie równie4 odbywac w sposób umo4liwiajacy
równoczesne i
bezposrednie komunikowanie sie członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki
audiowizualnej (np.
telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Z zastrze4eniem Art.
11.12,
uchwały podjete w takim trybie beda wa4ne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
zostali
powiadomieni o tresci projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez
ka4dego
członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje sie, 4e
miejscem
odbycia posiedzenia i sporzadzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczacego albo jego
Zastepcy, je4eli posiedzenie odbywa sie pod jego przewodnictwem.
11.10 Z zastrze4eniem Art. 11.12, Rada Nadzorcza mo4e równie4 podejmowac uchwały w
trybie pisemnym
poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni
o tresci projektu uchwały.
11.11 Z zastrze4eniem Art. 11.12, członkowie Rady Nadzorczej moga brac udział w
podejmowaniu uchwał
Rady Nadzorczej, oddajac swój głos na pismie za posrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej, z
tym 4e oddanie głosu na pismie nie mo4e dotyczyc spraw wprowadzonych do porzadku obrad
na
posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11.12 Podejmowanie uchwał w trybie okreslonym w Art. 11.9, 11.10 oraz 11.11 nie mo4e
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dotyczyc wyborów
Przewodniczacego Rady Nadzorczej i jego Zastepcy, powołania członka Zarzadu oraz
odwołania i
zawieszenia w czynnosciach tych osób.
Artykuł 12
12.1 Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalnosc Spółki.
12.2 Oprócz innych spraw zastrze4onych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz
niniejszego
Statutu, do uprawnien Rady Nadzorczej nale4y w szczególnosci:
a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarzadu lub całego Zarzadu;
b) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynnosci Zarzadu
Spółki w razie
odwołania lub zawieszenia całego Zarzadu lub gdy Zarzad z innych powodów nie mo4e
sprawowac
swoich czynnosci;
-25/27c) wyra4anie zgody na udział Spółki w transakcjach, których druga strona sa:
(i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadaja wiecej ni4 10% (dziesiec procent) akcji Spółki,
(ii) członkowie Zarzadu Spółki,
(iii) członkowie Rady Nadzorczej.
d) ustalanie wysokosci wynagrodzenia członków Zarzadu Spółki;
e) wyra4anie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie
umów spółek
osobowych;
f) zatwierdzanie bud4etu rocznego;
g) wyra4anie zgody na podwy4szenie kapitału zakładowego, o którym mowa w Art. 5a;
h) wyra4anie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosci lub udziału w nieruchomosci,
stosownie do
postanowien Art. 20.4 niniejszego Statutu;
i) wyra4anie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3
Kodeksu Spółek
Handlowych, stosownie do postanowien Art. 20.5 niniejszego Statutu.
Artykuł 13
13.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonuja swoje prawa i obowiazki osobiscie.
13.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej okresla Walne Zgromadzenie.
13.3 Rada Nadzorcza mo4e delegowac swoich członków do indywidualnego wykonywania
czynnosci
nadzorczych.
Artykuł 14
14.1 Z zastrze4eniem postanowien Art. 5a.1., 10.8, 14.2, 20.4 oraz 20.5 Rada Nadzorcza
podejmuje uchwały
zwykła wiekszoscia głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co
najmniej połowy
liczby członków Rady Nadzorczej.
14.2 Odwołanie lub zawieszenie członków Zarzadu lub całego Zarzadu wymaga
uchwały Rady Nadzorczej
podjetej wiekszoscia 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w
obecnosci co
najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
C. WALNE ZGROMADZENIE
Artykuł 15
15.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno sie odbyc nie pózniej ni4 w ciagu szesciu
miesiecy po
zakonczeniu roku obrachunkowego Spółki.
15.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad Spółki z własnej inicjatywy lub
na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujacych co najmniej 10% (dziesiec
procent)
kapitału zakładowego.
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15.4 Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastapic w ciagu dwóch
tygodni od daty
zło4enia stosownego wniosku.
15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarzad nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
przepisanym
terminie; lub
b) je4eli pomimo zło4enia wniosku, o którym mowa w Art. 15.3 Zarzad nie zwołał
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powy4szym Art. 15.4.
15.6 Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarzadu.
Artykuł 16
16.1 Walne Zgromadzenie mo4e podejmowac uchwały jedynie w sprawach objetych
porzadkiem obrad,
chyba 4e cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z
obecnych nie
podniósł sprzeciwu co do powziecia uchwały.
16.2 Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujacy co
najmniej 10%
(dziesiec procent) kapitału zakładowego moga 4adac umieszczenia poszczególnych spraw
na porzadku
obrad najbli4szego Walnego Zgromadzenia.
16.3 Oadanie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia,
bedzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
16.4 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzadku obrad mo4e
zapasc jedynie w
przypadku, gdy przemawiaja za nia istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie
powinien
zostac szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie mo4e podjac uchwały o zdjeciu z
porzadku
obrad badz o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porzadku obrad na wniosek
-26/27akcjonariuszy. Je4eli Zgromadzenie podejmie uchwałe o usunieciu z porzadku dziennego
któregos z
jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostaja bez biegu.
Artykuł 17
Walne Zgromadzenia odbywaja sie w siedzibie Spółki lub w miastach bedacych siedzibami
oddziałów
Spółki.
Artykuł 18
18.1 Walne Zgromadzenia moga podejmowac uchwały bez wzgledu na liczbe obecnych
akcjonariuszy lub
reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej.
18.2 Ka4da akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
18.3 Oaden akcjonariusz, w połaczeniu z podmiotami od niego zale4nymi lub w stosunku do
niego
dominujacymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach
publicznych, jak równie4 w połaczeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi
nabywał
akcje, a tak4e w połaczeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2
powołanej
powy4ej Ustawy, nie mo4e na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywac prawa głosu
z wiecej
ni4 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z
naruszeniem
ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustepie uznaje sie za nie oddane. Na potrzeby
ustalenia
ograniczen, o których mowa w niniejszym ustepie, kwity depozytowe wystawione w zwiazku z

Strona 34 z 41

akcjami
Spółki uwa4a sie za akcje Spółki uprawniajace do wykonywania prawa głosu w takiej
liczbie, jaka
posiadacz kwitu depozytowego mo4e uzyskac w wyniku zamiany kwitów depozytowych na
akcje
Spółki.
18.4 Ograniczenie przewidziane w ustepie 3 powy4ej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu
głosowania
posiadac beda we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy
uprzednio dokonali
wezwania do sprzeda4y im wszystkich akcji Spółki w trybie okreslonym w przepisach Ustawy
o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu
oraz o spółkach publicznych.
Artykuł 19
19.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane sa zwykła wiekszoscia głosów
oddanych przez
akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiazujace
przepisy nie
stanowia inaczej.
19.2 W wypadku okreslonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o
rozwiazaniu Spółki
wymaga wiekszosci 3/4 oddanych głosów.
19.3 Podjecie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych
przez Walne
Zgromadzenie wymaga uchwały podjetej zwykła wiekszoscia głosów oddanych, z tym
4e za uchwała
musi głosowac nie mniej ni4 35% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, 4e odwołanie
członka Rady na jego
wniosek wymaga uchwały podjetej zwykła wiekszoscia głosów oddanych.
Artykuł 20
20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale4y w szczególnosci:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarzadu, sprawozdania finansowego za ubiegły
rok
obrotowy,
b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarzadowi absolutorium z wykonania obowiazków,
c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
d) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
f) zmiana przedmiotu działalnosci Spółki,
g) zmiana Statutu Spółki,
h) podwy4szenie lub obni4enie kapitału zakładowego,
i) połaczenie i likwidacja Spółki,
j) emisja obligacji, w tym tak4e obligacji zamiennych,
k) wybór likwidatorów,
l) wszelkie postanowienia dotyczace roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej przy
zawiazywaniu
Spółki lub sprawowaniu zarzadu lub nadzoru,
m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Rade Nadzorcza, Zarzad, jak równie4 akcjonariuszy,
-27/27n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrze4eniem Art. 10.3.
20.2 Do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia nale4y równie4 podejmowanie uchwał
w sprawach
innych ni4 wymienione powy4ej, a dla których podjecie uchwały przez Walne Zgromadzenie
jest
wymagane przez obowiazujace przepisy prawa.
20.3 Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny
byc
zgłoszone wraz z pisemna opinia Rady Nadzorczej.
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20.4 Nabycie i zbycie nieruchomosci lub udziału w nieruchomosci nie wymagaja uchwały
Walnego
Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim
przypadku
wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyra4onej w formie uchwały
podjetej
wiekszoscia 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci
co najmniej
połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
20.5 Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych, nie
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie
uzyskanie zgody
Rady Nadzorczej wyra4onej w formie uchwały podjetej wiekszoscia 3/4 głosów
członków Rady
Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co najmniej połowy liczby członków
Rady
Nadzorczej.
Artykuł 21
21.1 Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarzadza sie
przy wyborach
oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, badz o
pociagniecie ich do
odpowiedzialnosci, jak równie4 w sprawach osobowych oraz na 4adanie chocby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
21.2 Uchwały w sprawach zmiany działalnosci przedsiebiorstwa Spółki zapadaja zawsze
w jawnym
głosowaniu imiennym.
21.3 Walne Zgromadzenie mo4e powziac uchwałe o uchyleniu tajnosci głosowania w
sprawach dotyczacych
wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
Artykuł 22
Organizacje Spółki okresla regulamin organizacyjny uchwalony przez Rade Nadzorcza
Spółki.
Artykuł 23
23.1 Na pokrycie strat bilansowych tworzy sie kapitał zapasowy, na który beda dokonywane
coroczne
odpisy, w wysokosci nie mniejszej ni4 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu
kiedy
kapitał zapasowy osiagnie wysokosc równa wysokosci 1/3 kapitału zakładowego.
23.2 Tworzy sie kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy
uchwały
Walnego Zgromadzenia moga byc tak4e tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do
potrzeb fundusze celowe.
23.3 Funduszem celowym jest w szczególnosci zakładowy fundusz swiadczen socjalnych.
23.4 Czysty zysk Spółki mo4e byc przeznaczony w szczególnosci na:
a) kapitał zapasowy;
b) inwestycje;
c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
d) dywidendy dla akcjonariuszy;
e) inne cele okreslone uchwała Walnego Zgromadzenia.
23.5 Dzien dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
23.6 Zarzad Spółki mo4e, za zgoda Rady Nadzorczej, wypłacac akcjonariuszom zaliczki na
poczet
dywidendy.
Artykuł 24
24.1. Rok obrachunkowy Spółki konczy sie 31 grudnia ka4dego roku.
24.2. Rachunkowosc Spółki bedzie prowadzona wg standardów obowiazujacych w Polsce.
24.3. Zarzad Spółki jest obowiazany sporzadzic i zło4yc Radzie Nadzorczej sprawozdanie
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finansowe na
ostatni dzien roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalnosci Spółki w tym
okresie
zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami ksiegowymi przez biegłych rewidentów
z
niezale4nej firmy ksiegowej wybranej przez Rade Nadzorcza."
"12.2 Oprócz innych spraw zastrze4onych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych
oraz niniejszego
Statutu, do uprawnien Rady Nadzorczej nale4y w szczególnosci:
a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarzadu lub całego Zarzadu;
b) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynnosci Zarzadu
Spółki w razie
odwołania lub zawieszenia całego Zarzadu lub gdy Zarzad z innych powodów nie mo4e
sprawowac
swoich czynnosci;
-25/27c) wyra4anie zgody na udział Spółki w transakcjach, których druga strona sa:
(i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadaja wiecej ni4 10% (dziesiec procent) akcji Spółki,
(ii) członkowie Zarzadu Spółki,
(iii) członkowie Rady Nadzorczej.
d) ustalanie wysokosci wynagrodzenia członków Zarzadu Spółki;
e) wyra4anie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie
umów spółek
osobowych;
f) zatwierdzanie bud4etu rocznego;
g) wyra4anie zgody na podwy4szenie kapitału zakładowego, o którym mowa w Art. 5a;
h) wyra4anie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosci lub udziału w nieruchomosci,
stosownie do
postanowien Art. 20.4 niniejszego Statutu;
i) wyra4anie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3
Kodeksu Spółek
Handlowych, stosownie do postanowien Art. 20.5 niniejszego Statutu.
Artykuł 13
13.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonuja swoje prawa i obowiazki osobiscie.
13.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej okresla Walne Zgromadzenie.
13.3 Rada Nadzorcza mo4e delegowac swoich członków do indywidualnego wykonywania
czynnosci
nadzorczych.
Artykuł 14
14.1 Z zastrze4eniem postanowien Art. 5a.1., 10.8, 14.2, 20.4 oraz 20.5 Rada Nadzorcza
podejmuje uchwały
zwykła wiekszoscia głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co
najmniej połowy
liczby członków Rady Nadzorczej.
14.2 Odwołanie lub zawieszenie członków Zarzadu lub całego Zarzadu wymaga
uchwały Rady Nadzorczej
podjetej wiekszoscia 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w
obecnosci co
najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
C. WALNE ZGROMADZENIE
Artykuł 15
15.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno sie odbyc nie pózniej ni4 w ciagu szesciu
miesiecy po
zakonczeniu roku obrachunkowego Spółki.
15.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad Spółki z własnej inicjatywy lub
na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujacych co najmniej 10% (dziesiec
procent)
kapitału zakładowego.
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15.4 Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastapic w ciagu dwóch
tygodni od daty
zło4enia stosownego wniosku.
15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarzad nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
przepisanym
terminie; lub
b) je4eli pomimo zło4enia wniosku, o którym mowa w Art. 15.3 Zarzad nie zwołał
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powy4szym Art. 15.4.
15.6 Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarzadu.
Artykuł 16
16.1 Walne Zgromadzenie mo4e podejmowac uchwały jedynie w sprawach objetych
porzadkiem obrad,
chyba 4e cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z
obecnych nie
podniósł sprzeciwu co do powziecia uchwały.
16.2 Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujacy co
najmniej 10%
(dziesiec procent) kapitału zakładowego moga 4adac umieszczenia poszczególnych spraw
na porzadku
obrad najbli4szego Walnego Zgromadzenia.
16.3 Oadanie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia,
bedzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
16.4 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzadku obrad mo4e
zapasc jedynie w
przypadku, gdy przemawiaja za nia istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie
powinien
zostac szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie mo4e podjac uchwały o zdjeciu z
porzadku
obrad badz o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porzadku obrad na wniosek
-26/27akcjonariuszy. Je4eli Zgromadzenie podejmie uchwałe o usunieciu z porzadku dziennego
któregos z
jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostaja bez biegu.
Artykuł 17
Walne Zgromadzenia odbywaja sie w siedzibie Spółki lub w miastach bedacych siedzibami
oddziałów
Spółki.
Artykuł 18
18.1 Walne Zgromadzenia moga podejmowac uchwały bez wzgledu na liczbe obecnych
akcjonariuszy lub
reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej.
18.2 Ka4da akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
18.3 Oaden akcjonariusz, w połaczeniu z podmiotami od niego zale4nymi lub w stosunku do
niego
dominujacymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach
publicznych, jak równie4 w połaczeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi
nabywał
akcje, a tak4e w połaczeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2
powołanej
powy4ej Ustawy, nie mo4e na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywac prawa głosu
z wiecej
ni4 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z
naruszeniem
ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustepie uznaje sie za nie oddane. Na potrzeby
ustalenia
ograniczen, o których mowa w niniejszym ustepie, kwity depozytowe wystawione w zwiazku z
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akcjami
Spółki uwa4a sie za akcje Spółki uprawniajace do wykonywania prawa głosu w takiej
liczbie, jaka
posiadacz kwitu depozytowego mo4e uzyskac w wyniku zamiany kwitów depozytowych na
akcje
Spółki.
18.4 Ograniczenie przewidziane w ustepie 3 powy4ej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu
głosowania
posiadac beda we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy
uprzednio dokonali
wezwania do sprzeda4y im wszystkich akcji Spółki w trybie okreslonym w przepisach Ustawy
o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu
oraz o spółkach publicznych.
Artykuł 19
19.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane sa zwykła wiekszoscia głosów
oddanych przez
akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiazujace
przepisy nie
stanowia inaczej.
19.2 W wypadku okreslonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o
rozwiazaniu Spółki
wymaga wiekszosci 3/4 oddanych głosów.
19.3 Podjecie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych
przez Walne
Zgromadzenie wymaga uchwały podjetej zwykła wiekszoscia głosów oddanych, z tym
4e za uchwała
musi głosowac nie mniej ni4 35% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, 4e odwołanie
członka Rady na jego
wniosek wymaga uchwały podjetej zwykła wiekszoscia głosów oddanych.
Artykuł 20
20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale4y w szczególnosci:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarzadu, sprawozdania finansowego za ubiegły
rok
obrotowy,
b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarzadowi absolutorium z wykonania obowiazków,
c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
d) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
f) zmiana przedmiotu działalnosci Spółki,
g) zmiana Statutu Spółki,
h) podwy4szenie lub obni4enie kapitału zakładowego,
i) połaczenie i likwidacja Spółki,
j) emisja obligacji, w tym tak4e obligacji zamiennych,
k) wybór likwidatorów,
l) wszelkie postanowienia dotyczace roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej przy
zawiazywaniu
Spółki lub sprawowaniu zarzadu lub nadzoru,
m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Rade Nadzorcza, Zarzad, jak równie4 akcjonariuszy,
-27/27n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrze4eniem Art. 10.3.
20.2 Do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia nale4y równie4 podejmowanie uchwał
w sprawach
innych ni4 wymienione powy4ej, a dla których podjecie uchwały przez Walne Zgromadzenie
jest
wymagane przez obowiazujace przepisy prawa.
20.3 Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny
byc
zgłoszone wraz z pisemna opinia Rady Nadzorczej.
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20.4 Nabycie i zbycie nieruchomosci lub udziału w nieruchomosci nie wymagaja uchwały
Walnego
Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim
przypadku
wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyra4onej w formie uchwały
podjetej
wiekszoscia 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci
co najmniej
połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
20.5 Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych, nie
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie
uzyskanie zgody
Rady Nadzorczej wyra4onej w formie uchwały podjetej wiekszoscia 3/4 głosów
członków Rady
Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co najmniej połowy liczby członków
Rady
Nadzorczej.
Artykuł 21
21.1 Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarzadza sie
przy wyborach
oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, badz o
pociagniecie ich do
odpowiedzialnosci, jak równie4 w sprawach osobowych oraz na 4adanie chocby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
21.2 Uchwały w sprawach zmiany działalnosci przedsiebiorstwa Spółki zapadaja zawsze
w jawnym
głosowaniu imiennym.
21.3 Walne Zgromadzenie mo4e powziac uchwałe o uchyleniu tajnosci głosowania w
sprawach dotyczacych
wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
Artykuł 22
Organizacje Spółki okresla regulamin organizacyjny uchwalony przez Rade Nadzorcza
Spółki.
Artykuł 23
23.1 Na pokrycie strat bilansowych tworzy sie kapitał zapasowy, na który beda dokonywane
coroczne
odpisy, w wysokosci nie mniejszej ni4 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu
kiedy
kapitał zapasowy osiagnie wysokosc równa wysokosci 1/3 kapitału zakładowego.
23.2 Tworzy sie kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy
uchwały
Walnego Zgromadzenia moga byc tak4e tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do
potrzeb fundusze celowe.
23.3 Funduszem celowym jest w szczególnosci zakładowy fundusz swiadczen socjalnych.
23.4 Czysty zysk Spółki mo4e byc przeznaczony w szczególnosci na:
a) kapitał zapasowy;
b) inwestycje;
c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
d) dywidendy dla akcjonariuszy;
e) inne cele okreslone uchwała Walnego Zgromadzenia.
23.5 Dzien dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
23.6 Zarzad Spółki mo4e, za zgoda Rady Nadzorczej, wypłacac akcjonariuszom zaliczki na
poczet
dywidendy.
Artykuł 24
24.1. Rok obrachunkowy Spółki konczy sie 31 grudnia ka4dego roku.
24.2. Rachunkowosc Spółki bedzie prowadzona wg standardów obowiazujacych w Polsce.
24.3. Zarzad Spółki jest obowiazany sporzadzic i zło4yc Radzie Nadzorczej sprawozdanie
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finansowe na
ostatni dzien roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalnosci Spółki w tym
okresie
zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami ksiegowymi przez biegłych rewidentów
z
niezale4nej firmy ksiegowej wybranej przez Rade Nadzorcza."
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