Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółka: ES-SYSTEM S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 maja 2012 roku
Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.118.738

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: ustalenia liczebnosci Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie ustala liczebnosc Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, wybiera Pania Bozene Ciupinska na członka Rady Nadzorczej VI kadencji i
powierza
funkcje Przewodniczacej Rady Nadzorczej.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, wybiera Pana Jacka Wysockiego na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, wybiera Pana Jerzego Burdzy na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, wybiera Pana Arkadiusza Chojnackiego na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, wybiera Pana Radosława Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej VI
kadencji.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, wybiera Pana Rafała Maciejewicza na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedziba w Krakowie
postanawia przyznac wynagrodzenie dla kazdego członka Rady Nadzorczej w wysokosci
3.000,00
zł (słownie: trzy tysiace złotych) brutto miesiecznie. Wynagrodzenie bedzie płatne z
dołu,
w ostatnim dniu roboczym miesiaca, za który przysługuje.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiazków członka Rady Nadzorczej za rok 2011.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiazków członka Rady Nadzorczej za rok 2011.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego
obowiazków członka Rady Nadzorczej za rok 2011.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiazków
członka Rady Nadzorczej za rok 2011.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Pani Bozenie Ciupinskiej absolutorium z wykonania przez nia obowiazków
członka Rady Nadzorczej za rok 2011.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
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z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarzadu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Orkiszowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiazków
członka Zarzadu Spółki za rok 2011.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarzadu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Panu Tomaszowi Budzynskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiazków członka Zarzadu Spółki za rok 2011.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarzadu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiazków członka Zarzadu Spółki za rok 2011.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarzadu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupinskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiazków członka Zarzadu Spółki za rok 2011.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarzadu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiazków członka Zarzadu Spółki za rok 2011.
Uchwała Nr 5 B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2011 (w brzmieniu zaproponowanym przez Zarzad
ES-SYSTEM S.A.)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2011, w wysokosci 10 444 476,85 zł (dziesiec
milionów czterysta czterdziesci cztery tysiace czterysta siedemdziesiat szesc złotych 85/100)
przeznaczyc na:
3. Kapitał zapasowy: 6 158 113,15 zł (szesc milionów sto piecdziesiat osiem tysiecy sto
trzynascie złotych, 15/100)
4. Wypłate dywidendy: 4 286 363,70 zł (cztery miliony dwiescie osiemdziesiat szesc tysiecy
trzysta szescdziesiat trzy złote, 70/100)
- liczba akcji uczestniczacych w podziale dywidendy: 42 863 637
- wartosc dywidendy przypadajaca na kazda akcje: 0,10 zł
- dzien dywidendy: 2 lipca 2012 r.
- termin wypłaty dywidendy: 16 lipca 2012 r.
Uchwała Nr 5 A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
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w sprawie: podziału zysku za rok 2011 (w brzmieniu zaproponowanym przez Amplico OFE)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2011, w wysokosci 10 444 476,85 zł (dziesiec
milionów czterysta czterdziesci cztery tysiace czterysta siedemdziesiat szesc złotych 85/100)
przeznaczyc na:
1. Kapitał zapasowy: 3 157 658,56 zł (trzy miliony sto piecdziesiat siedem tysiecy szescset
piecdziesiat osiem złotych, 56/100)
2. Wypłate dywidendy: 7 286 818,29 zł (siedem milionów dwiescie osiemdziesiat szesc
tysiecy osiemset osiemnascie złotych, 29/100)
- liczba akcji uczestniczacych w podziale dywidendy: 42 863 637
- wartosc dywidendy przypadajaca na kazda akcje: 0,17 zł
- dzien dywidendy: 2 lipca 2012 r.
- termin wypłaty dywidendy: 16 lipca 2012 r.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu ES-SYSTEM S.A., z działalnosci grupy
kapitałowej ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej
ES-SYSTEM za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarzadu ES-SYSTEM S.A. z działalnosci grupy
kapitałowej
ES-SYSTEM obejmujace spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM
Rzeszów Sp. z o.o., ES SYSTEM Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o.
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy
2011, zbadane przez Kancelarie Porad Finansowo-Ksiegowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z
siedziba
w Katowicach wpisana na liste podmiotów uprawnionych do badania sprawozdan finansowych,
składajace sie z:
??skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sume 186.475.743,15 zł (sto osiemdziesiat szesc milionów czterysta
siedemdziesiat piec tysiecy siedemset czterdziesci trzy zł, 15/100)
??skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazujacego całkowite
dochody ogółem w wysokosci 11.836.029,23 zł (jedenascie milionów osiemset trzydziesci
szesc tysiecy dwadziescia dziewiec zł, 23/100)
??sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
??skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pienieznych
??informacji dodatkowej,
według których rok obrotowy 2011 zamknał sie zyskiem (całkowitym dochodem
ogółem) w kwocie
11.836.029,23 zł (jedenascie milionów osiemset trzydziesci szesc tysiecy dwadziescia
dziewiec zł,
23/100)
przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokosci 186.475.743,15 zł (sto
osiemdziesiat szesc
milionów czterysta siedemdziesiat piec tysiecy siedemset czterdziesci trzy zł, 15/100)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku 2011
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba
w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółki w roku 2011
oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, zbadane przez Kancelarie Porad
FinansowoKsiegowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, wpisana na liste podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, zawierajace:
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- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sume 167.572.090,70 zł (sto szescdziesiat siedem milionów piecset siedemdziesiat dwa
tysiace dziewiecdziesiat zł, 70/100)
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujace całkowity dochód ogółem w
wysokosci
10.444.476,85 zł (dziesiec milionów czterysta czterdziesci cztery tysiace czterysta
siedemdziesiat szesc zł, 85/100)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pienieznych,
- informacje dodatkowa,
według których rok obrotowy 2011 zamknał sie zyskiem (dochodem całkowitym
ogółem) w kwocie
10.444.476,85 zł (dziesiec milionów czterysta czterdziesci cztery tysiace czterysta
siedemdziesiat szesc zł, 85/100)
przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokosci 167.572.090,70 zł (sto
szescdziesiat
siedem milionów piecset siedemdziesiat dwa tysiace dziewiecdziesiat zł, 70/100)
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z dnia 9 maja 2012 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienic Statut Spółki w ten sposób, ze:
W art. 6 ust. 1 dodaje sie punkty 42 do 47:
42. Działalnosc rachunkowo-ksiegowa; doradztwo podatkowe ? PKD 69.2
43. Działalnosc zwiazana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ?
Załacznik do RB nr 11/2012 Uchwały podjete na WZA ES-SYSTEM S.A.
15
PKD 78.1
44. Działalnosc agencji pracy tymczasowej ? PKD 78.2
45. Pozostała działalnosc zwiazana z udostepnianiem pracowników ? PKD 78.3
46. Działalnosc zwiazana z administracyjna obsługa biura, właczajac działalnosc
wspomagajaca ? 82.1
47. Działalnosc usługowa zwiazana z administracyjna obsługa biura ? 82.11
Artykuł 16 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Do składania oswiadczen w imieniu Spółki własciwa jest reprezentacja dwuosobowa dwóch
członków Zarzadu lub jednego członka Zarzadu wraz z prokurentem, ewentualnie dwóch
prokurentów łacznie.
2. Zarzad do 1 grudnia kazdego roku kalendarzowego opracuje plan działalnosci Spółki
na nastepny rok kalendarzowy, uwzgledniajacy m. in. wysokosc planowanych przychodów,
zródła tych przychodów, wysokosc przewidywanych wydatków oraz przedłozy
go Przewodniczacemu Rady Nadzorczej do zatwierdzenia.
3. Rada Nadzorcza moze w drodze uchwały okreslic strukture planu działalnosci Spółki,
o
którym mowa w art. 16 ust. 1 wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów.
W art. 17 dotychczasowa tresc stanowi ust. 1 i dodaje sie ust. 2 w nastepujacym brzmieniu:
2. Rada Nadzorcza w umowach z członkami Zarzadu oraz przy innych czynnosciach z
członkami Zarzadu moze byc reprezentowana przez Przewodniczacego Rady Nadzorczej,
na podstawie uchwały Rady Nadzorczej okreslajacej zakres działania Przewodniczacego.
Art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa sie z pieciu do osmiu członków powoływanych i
odwoływanych
przez Walne Zgromadzenie, które ustala równiez liczebnosc Rady oraz wybiera
Przewodniczacego Rady Nadzorczej.
W art. 22 ust. 2 zmienia sie oznaczenie punktów a) do h) na punkty 1) do 8), a punkt 8)
otrzymuje
brzmienie:
8) wyrazanie zgody na dokonanie przez Zarzad Spółki nastepujacych czynnosci:
a) nabycie, zbycie lub obciazenie przez Spółke akcji oraz udziałów i akcji w spółkach,
b) nabycie, zbycie, obciazenie przez Spółke nieruchomosci lub udziału
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we współwłasnosci nieruchomosci, a takze nabycie, zbycie lub obciazenie przez
Spółke prawa uzytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;
c) zaciaganie pozyczek i kredytów oraz udzielanie poreczen lub gwarancji przez
Spółke, jesli wiazałoby sie to z zaciagnieciem zobowiazania w wysokosci ponad
1.000.000 (jeden milion) złotych;
d) zaciaganie zobowiazan przez Spółke, innych niz wymienione powyzej, jezeli ich
wartosc przekracza kwote 500.000 zł (słownie: piecset tysiecy złotych);
Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujacych
swiadczenia jednorazowe, jak i swiadczenia okresowe (m. in. wynikajace z umów
terminowych), a takze do transakcji z podmiotami powiazanymi z osobami, wobec których
zaciagane sa zobowiazania. W przypadku swiadczen okresowych, przy ustalaniu
wartosci takiej transakcji nalezy wziac pod uwage cały okres jej trwania. W przypadku
transakcji dokonywanych z podmiotami powiazanymi z osobami, wobec których
zaciagane sa zobowiazania, przy ustalaniu jej wartosci nalezy kierowac sie łaczna
wartoscia wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.
e) rozporzadzanie prawami Spółki, inne niz wymienione powyzej, jezeli ich wartosc
przekracza kwote 500.000 zł (słownie: piecset tysiecy złotych);
Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie takze do transakcji z podmiotami
powiazanymi z osobami, na rzecz których nastepuje rozporzadzenie prawem. W
przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiazanymi z osobami, na rzecz
których nastepuje rozporzadzenie prawem, przy ustalaniu ich wartosci nalezy kierowac
sie łaczna wartoscia wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.
Załacznik do RB nr 11/2012 Uchwały podjete na WZA ES-SYSTEM S.A.
16
W art. 22 ust. 2 po punkcie 8) dodaje sie punkty 9) do 11) w nastepujacym brzmieniu:
9) zatwierdzanie planu rocznego działalnosci Spółki opracowanego przez Zarzad zgodnie
z art. 16 Statutu,
10) okreslanie w drodze uchwały struktury planu działalnosci Spółki, o którym mowa w
art. 16
Statutu wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów,
11) wyrazanie zgody na wykonywanie przez Zarzad prawa głosu na walnych zgromadzeniach
i zgromadzeniach wspólników podmiotów zaleznych w nastepujacych sprawach:
i. nabycie, zbycie, obciazenie nieruchomosci lub udziału we współwłasnosci
nieruchomosci;
ii. nabycie, zbycie lub obciazenie prawa uzytkowania wieczystego lub udziału
w tym prawie;
iii. zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa
uzytkowania
W art. 22 dodaje ust. 4 do 7 w nastepujacym brzmieniu:
4. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 22 ust. 2, nie jest wymagana przy
dokonywaniu przez Zarzad nastepujacych czynnosci:
1) zaciaganie zobowiazan i rozporzadzanie prawami Spółki z podmiotami zaleznymi
Spółki;
2) transakcje podejmowane w zakresie biezacej działalnosci operacyjnej Spółki,
realizacji zadan inwestycyjnych, wykonywania czynnosci zwykłego zarzadu, w
szczególnosci zawierania przez Zarzad umów sprzedazy dotyczacych zakupu
komponentów niezbednych do wykonania produktów oferowanych przez Spółke,
gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedazy, czy tez sprzedazy przez
Spółke własnych produktów klientom.
5. W przypadku, gdy w zwiazku z liczebnoscia Rady Nadzorczej nie ma obowiazku tworzenia
Komitetu Audytu, obowiazki Komitetu Audytu sprawuje bezposrednio sama Rada
Nadzorcza.
6. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Komitetu Audytu w przypadku jego powołania.
Regulamin obowiazuje do momentu jego uchylenia, bez wzgledu na upływ kadencji Rady
Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony.
7. W przypadku braku obowiazku tworzenia Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza moze uchwalic
Regulamin sprawowania obowiazków Komitetu Audytu przez Rade Nadzorcza. Regulamin
obowiazuje do momentu jego uchylenia, bez wzgledu na upływ kadencji Rady Nadzorczej,
w trakcie której Regulamin został uchwalony.
Walne Zgromadzenie upowaznia jednoczesnie Rade Nadzorcza do ustalenia jednolitego
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tekstu statutu.
Uchwała obowiazuje od dnia jej przyjecia przez Walne Zgromadzenie.
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki
ES-SYSTEM w ten sposób, ze nadaje mu nastepujace brzmienie:
Regulamin Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Spółka
Akcyjna z siedziba w Krakowie
§1
Niniejszy Regulamin okresla zasady działania Rady Nadzorczej Spółki ES-SYSTEM S.A.,
zwanej dalej ?Rada Nadzorcza? lub ?Rada?.
----------------------------------------------------------------§2
Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego
Regulaminu.
§3
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoscia Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalnosci. Do uprawnien i obowiazków Rady nalezy w szczególnosci:--a. badanie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat,----------b. badanie sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki oraz wniosków Zarzadu
co do podziału zysku albo pokrycia
straty,--------------------------------------------------------------c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnosci,
o których mowa w pkt. a i b
powyzej,---------------------------------------------------------------------d. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarzad do rozpatrzenia przez Walne
Zgromadzenie,-------------------------------------------------------------------------------------------------e. zawieszanie w czynnosciach, z waznych powodów, poszczególnych lub wszystkich
członków
Zarzadu,--------------------------------------------------------------------------------------------f. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuzszy niz trzy
miesiace, do wykonywania czynnosci członków Zarzadu, którzy zostali odwołani, złozyli
rezygnacje albo z innych przyczyn nie moga sprawowac swoich funkcji,-----------------------g. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
Spółki,--------------------h. zatwierdzanie planu rocznego działalnosci Spółki opracowanego przez Zarzad zgodnie
z art. 16 Statutu,
--------------------------------------------------------------------------------------------i. okreslanie w drodze uchwały struktury planu działalnosci Spółki, o którym mowa w
art.
16 Statutu wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów, -----------------------------------j. wyrazanie zgody na wykonywanie przez Zarzad prawa głosu na walnych
zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników podmiotów zaleznych w nastepujacych
sprawach:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------i. nabycie, zbycie, obciazenie nieruchomosci lub udziału we współwłasnosci
nieruchomosci;
-----------------------------------------------------------------------------------------------Załacznik do RB nr 11/2012 Uchwały podjete na WZA ES-SYSTEM S.A.
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ii. nabycie, zbycie lub obciazenie prawa uzytkowania wieczystego lub udziału w tym
prawie;---------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa
uzytkowania;
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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k. wyrazanie zgody na dokonanie przez Zarzad Spółki nastepujacych czynnosci: -------------i. nabycie, zbycie lub obciazenie przez Spółke akcji oraz udziałów i akcji w spółkach,
------ii. nabycie, zbycie, obciazenie przez Spółke nieruchomosci lub udziału we
współwłasnosci
nieruchomosci, a takze nabycie, zbycie lub obciazenie przez Spółke prawa uzytkowania
wieczystego lub udziału w tym prawie;
-------------------------------------------------------------------iii. zaciaganie pozyczek i kredytów oraz udzielanie poreczen lub gwarancji przez Spółke,
jesli wiazałoby sie to z zaciagnieciem zobowiazania w wysokosci ponad 1.000.000 (jeden
milion) złotych;
-------------------------------------------------------------------------------------------------iv. zaciaganie zobowiazan przez Spółke, innych niz wymienione powyzej, jezeli ich
wartosc przekracza kwote 500.000 zł (słownie: piecset tysiecy złotych);
------------------------Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujacych
swiadczenia jednorazowe, jak i swiadczenia okresowe (m. in. wynikajace z umów
terminowych), a takze do transakcji z podmiotami powiazanymi z osobami, wobec których
zaciagane sa zobowiazania. W przypadku swiadczen okresowych, przy ustalaniu wartosci
takiej transakcji nalezy wziac pod uwage cały okres jej trwania. W przypadku transakcji
dokonywanych z podmiotami powiazanymi z osobami, wobec których zaciagane
sa zobowiazania, przy ustalaniu jej wartosci nalezy kierowac sie łaczna wartoscia
wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. -----------------------------------v. rozporzadzanie prawami Spółki, inne niz wymienione powyzej, jezeli ich wartosc
przekracza kwote 500.000 zł (słownie: piecset tysiecy złotych);
-----------------------------------Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie takze do transakcji z podmiotami
powiazanymi z osobami, na rzecz których nastepuje rozporzadzenie prawem.
W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiazanymi z osobami, na rzecz
których nastepuje rozporzadzenie prawem, przy ustalaniu ich wartosci nalezy kierowac sie
łaczna wartoscia wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. ------------2. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. k, nie jest wymagana
przy dokonywaniu przez Zarzad nastepujacych czynnosci:
--------------------------------------------a. zaciaganie zobowiazan i rozporzadzanie prawami Spółki z podmiotami zaleznymi
Spółki; ----b. transakcje podejmowane w zakresie biezacej działalnosci operacyjnej Spółki, realizacji
zadan inwestycyjnych, wykonywania czynnosci zwykłego zarzadu, w szczególnosci
zawierania przez Zarzad umów sprzedazy dotyczacych zakupu komponentów niezbednych
do wykonania produktów oferowanych przez Spółke, gotowych produktów przeznaczonych
do dalszej sprzedazy, czy tez sprzedazy przez Spółke własnych produktów klientom.
---------3. 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.--------------------4. Rada Nadzorcza moze zadac zwołania Walnego Zgromadzenia lub samodzielnie zwołac
Walne Zgromadzenie w przypadkach wskazanych w Statucie Spółki i w Kodeksie Spółek
Handlowych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------5. W celu wykonania swoich zadan Rada Nadzorcza moze badac wszystkie dokumenty
Spółki, zadac od Zarzadu i pracowników sprawozdan i wyjasnien oraz dokonywac rewizji
stanu majatku Spółki.
----------------------------------------------------------------------------------------6. W przypadku, gdy w zwiazku z liczebnoscia Rady Nadzorczej nie ma obowiazku tworzenia
Komitetu Audytu, obowiazki Komitetu Audytu sprawuje bezposrednio sama Rada Nadzorcza.
Załacznik do RB nr 11/2012 Uchwały podjete na WZA ES-SYSTEM S.A.
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7. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Komitetu Audytu w przypadku jego powołania.
Regulamin obowiazuje do momentu jego uchylenia, bez wzgledu na upływ kadencji Rady
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Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony.
--------------------------------------------8. W przypadku braku obowiazku tworzenia Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza moze uchwalic
Regulamin sprawowania obowiazków Komitetu Audytu przez Rade Nadzorcza. Regulamin
obowiazuje do momentu jego uchylenia, bez wzgledu na upływ kadencji Rady Nadzorczej,
w trakcie której Regulamin został uchwalony.
--------------------------------------------------------------§4
1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim miec na wzgledzie interes
Spółki.--2. Przy obejmowaniu funkcji członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarzadowi Spółki
informacje
na temat:
a) swoich powiazan z akcjonariuszem dysponujacym akcjami reprezentujacymi nie mniej
niz 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyzszy obowiazek dotyczy
powiazan natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogacych miec wpływ
na stanowisko członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Rade, ------------------------b) pełnienia w Spółce, podmiocie zaleznym lub podmiocie stowarzyszonym funkcji
członka
Zarzadu w ciagu ostatnich pieciu lat, ---------------------------------------------------------------c) zatrudnienia w Spółce, podmiocie zaleznym lub podmiocie stowarzyszonym w ciagu
ostatnich trzech lat,
--------------------------------------------------------------------------------------d) otrzymywania, w tym równiez w okresie poprzedzajacym powołanie na członka Rady,
dodatkowego wynagrodzenia, w znaczacej wysokosci, od Spółki, podmiotu zaleznego
lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek
Rady Nadzorczej,
----------------------------------------------------------------------------------------e) bycia akcjonariuszem lub reprezentowania w jakikolwiek sposób akcjonariusza
posiadajacego pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady
83/349/EWG,
---------------------------------------------------------------------------------------------f) utrzymywania obecnie lub w ciagu ostatniego roku znaczacych stosunków handlowych
ze Spółka, podmiotem zaleznym lub podmiotem stowarzyszonym, bezposrednio
lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego
szczebla organu utrzymujacego takie stosunki, -------------------------------------------------g) bycia wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnetrznego
Spółki, podmiotu zaleznego lub podmiotu stowarzyszonego, --------------------------------h) pełnienia funkcji członka Zarzadu w innej spółce, w której członek Zarzadu
spółki jest
członkiem rady nadzorczej i posiadania innych znaczacych powiazan z członkami
Zarzadu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
-------------------------------i) pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dłuzej niz przez trzy kadencje lub dłuzej
niz 12 lat, --------------------------------------------------------------------------------------------j) bycia członkiem bliskiej rodziny członka Zarzadu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt.
b)-h).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Obowiazek złozenia Zarzadowi Spółki oswiadczenia dotyczy równiez kazdorazowej
zmiany
stanu faktycznego, skutkujacej powstaniem opisanych w § 4 pkt. 2 powiazan i stosunków.
Wzór oswiadczenia członka Rady stanowi Załacznik Nr 1 do
Regulaminu.------------------------§5
1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
-------------------------------------------Załacznik do RB nr 11/2012 Uchwały podjete na WZA ES-SYSTEM S.A.
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2. Ustepujacy członkowie Rady moga zostac wybrani
ponownie.-------------------------------------
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§6
1. Rada Nadzorcza składa sie z pieciu do osmiu członków, powoływanych i
odwoływanych
przez Walne Zgromadzenie, które ustala równiez liczebnosc Rady oraz wybiera jej
Przewodniczacego.
------------------------------------------------------------------------------------------2. W przypadku smierci lub ustapienia członka Rady w czasie trwania kadencji, zwolnione
miejsce moze byc uzupełnione w trybie przewidzianym dla wyboru członka Rady
Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnowac z pełnienia funkcji w trakcie kadencji,
jezeli mogłoby to uniemozliwic działanie Rady, a w szczególnosci jesli mogłoby
to uniemozliwic terminowe podjecie istotnej
uchwały.-------------------------------------------------4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie.----------------------§7
1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasaja najpózniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia, zatwierdzajacego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej.------------------------------------------------------------2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonuja swoje prawa i obowiazki osobiscie. ---------------§8
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczacego oraz Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza moze w trakcie kadencji zmieniac osoby pełniace funkcje
Wiceprzewodniczacego i Sekretarza
Rady.-------------------------------------------------------------3. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu zapadaja w głosowaniu
tajnym, bezwzgledna wiekszoscia
głosów.-------------------------------------------------------------§9
1. Przewodniczacy kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady
i przewodniczy jej obradom.
--------------------------------------------------------------------------------2. Przewodniczacy ustepujacej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie
nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego
Przewodniczacego.
-------------------------------------------------------------------------------------------3. Posiedzenie Rady moze zwołac równiez Wiceprzewodniczacy Rady.--------------------------§ 10
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na
kwartał.-----------------------------2. Przewodniczacy lub Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ma obowiazek zwołac
posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarzadu lub członka Rady, zawierajacy
proponowany porzadek obrad. Posiedzenie powinno odbyc sie w ciagu dwóch tygodni
od złozenia takiego
wniosku.-------------------------------------------------------------------------------3. W razie niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczacego
lub Wiceprzewodniczacego Rady w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca
moze je zwołac samodzielnie, podajac date, miejsce i proponowany porzadek obrad.----4. W posiedzeniu moga brac udział członkowie Zarzadu, z wyjatkiem posiedzen, w których
porzadku obrad wprowadzono sprawy dotyczace bezposrednio Zarzadu lub jego
Załacznik do RB nr 11/2012 Uchwały podjete na WZA ES-SYSTEM S.A.
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członków, a w szczególnosci odwołanie członków Zarzadu, sprawy dotyczace
odpowiedzialnosci członków Zarzadu wobec Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia
członków
Zarzadu.------------------------------------------------------------------------------------------§11
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadaja bezwzgledna wiekszoscia głosów. W przypadku
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równej liczby oddanych głosów rozstrzyga głos
Przewodniczacego.----------------------------2. Członek Rady powinien powstrzymac sie od głosowania nad przyjeciem uchwały
w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów pomiedzy członkiem Rady a Spółka.
O zaistniałym konflikcie członek Rady powinien poinformowac pozostałych członków
Rady
i powstrzymac sie od zabierania głosu w
dyskusji.----------------------------------------------------3. Głosowanie przeprowadzane na posiedzeniach jest jawne, za wyjatkiem głosowania
w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarzadu oraz w sprawach,
o których mowa w § 8 ust. 3. W innych sprawach głosowanie tajne zarzadza sie
na wniosek chocby jednego z
głosujacych.--------------------------------------------------------------§12
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jezeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa
jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali
zaproszeni.-----------------------------------------2. Członkowie Rady Nadzorczej moga brac udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddajac
swój głos na pismie za posrednictwem innego członka Rady. Pisemny głos moze byc
oddany tylko za posrednictwem członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu i nie
moze dotyczyc spraw wprowadzonych do porzadku obrad na posiedzeniu Rady.-----------§13
1. Posiedzenia Rady zwoływane sa za pomoca listów poleconych lub przesyłek nadanych
poczta kurierska, wysłanych co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
Zawiadomienie powinno zawierac termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany
porzadek obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------2. Zwołanie posiedzenia moze równiez nastapic przez wysłanie zaproszenia
wraz z proponowanym porzadkiem obrad za pomoca faksu, poczty elektronicznej, SMS
lub przez osobiste wreczenie zaproszenia. Zwołanie posiedzenia Rady w sposób, o którym
mowa w zdaniu poprzedzajacym jest skuteczne, o ile fakt doreczenia zaproszenia
członkowi Rady nie budzi watpliwosci, a zaproszenie zostało wysłane lub wreczone
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.--------------------------------------3. Zaproszenie na posiedzenie moze równiez nastapic telefonicznie, co najmniej na 3 dni
przed planowanym terminem posiedzenia, przy czym członka Rady nalezy poinformowac
o proponowanym porzadku obrad. Zwołanie posiedzenia w sposób, o którym mowa w
zdaniu poprzedzajacym jest skuteczne, o ile zawiadomiony w ten sposób członek Rady
stawił sie na posiedzenie i potwierdził pisemnie fakt poinformowania go o tym
posiedzeniu lub wział udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddajac swój głos na
pismie
za posrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. -------------4. Termin, miejsce i porzadek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej moze równiez zostac
ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady. Poinformowanie członków Rady
na odbywajacym sie posiedzeniu o terminie, miejscu i porzadku obrad kolejnego
posiedzenia Rady zastepuje zaproszenie na posiedzenie Rady w stosunku do tych
członków Rady, którzy byli obecni na tym posiedzeniu.
--------------------------------------------§14
1. Rada Nadzorcza moze równiez podejmowac uchwały bez zachowania wymogów
okreslonych w § 13 w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni sa wszyscy jej członkowie
i zaden nie sprzeciwia sie przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami.?
Załacznik do RB nr 11/2012 Uchwały podjete na WZA ES-SYSTEM S.A.
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2. Podjecie uchwały w sprawie nieobjetej porzadkiem obrad jest mozliwe równiez wtedy, gdy
podjecie uchwały przez Rade jest konieczne dla zapobiezenia poniesieniu szkody przez
Spółke lub gdy przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiedzy
członkiem Rady Nadzorczej a
Spółka.-------------------------------------------------------------------§15

Strona 11 z 13

Uchwały Rady Nadzorczej moga byc podjete takze bez odbycia posiedzenia, w drodze
pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu srodków bezposredniego porozumiewania sie
na odległosc. Nie dotyczy to podjecia uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego
Rady
Nadzorczej, powołania członka Zarzadu oraz odwołania i zawieszania w czynnosciach
tych
osób.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------§16
1. Podjecie uchwał w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu srodków
bezposredniego porozumiewania sie na odległosc zarzadza Przewodniczacy Rady
Nadzorczej w przypadku koniecznosci niezwłocznego podjecia uchwały, gdy nie ma
mozliwosci osobistego uczestniczenia wszystkich członków Rady w posiedzeniu.----------2. Podjecie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 moze dotyczyc jedynie konkretnego
projektu uchwały. Uchwała jest wazna, jesli wszyscy członkowie Rady zostali
powiadomieni
o tresci projektu uchwały.
----------------------------------------------------------------------------------3. Podjecie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 wymaga bezwzglednej wiekszosci
głosów członków
Rady.--------------------------------------------------------------------------------------4. W przypadku podejmowania uchwał w drodze pisemnego głosowania, członkowie
Rady,
w terminie okreslonym przez Przewodniczacego, oddaja pisemnie głos
?za? albo ?przeciw? badz tez wstrzymuja sie od głosu. Oddanie głosu nastepuje przez
podpisanie sie pod projektem uchwały przesłanym przez Przewodniczacego, w miejscu
przewidzianym dla głosów ?za? albo głosów ?przeciw? badz głosów wstrzymujacych
sie.
Wykluczona jest mozliwosc jakiejkolwiek dyskusji pisemnej nad projektem uchwały. Projekt
uchwały powinien wskazywac, ze głosowanie nad uchwała ma charakter pisemny.
Uchwała jest podjeta z chwila otrzymania przez Przewodniczacego Rady pisemnych
stanowisk od wszystkich członków Rady, o ile za uchwała głosowała bezwzgledna
wiekszosc członków
Rady.----------------------------------------------------------------------------------5. Podjecie przez Rade Nadzorcza uchwały przy wykorzystaniu srodków bezposredniego
porozumiewania sie na odległosc wymaga sporzadzenia protokołu
przez Przewodniczacego lub osobe przez niego wyznaczona, podpisanego przez osobe
sporzadzajaca protokół, do którego dołaczony zostanie zapis przebiegu dyskusji
i głosowania nad uchwała (zapis telekonferencji, chatu). Do protokołu z podjecia
uchwały
przy wykorzystaniu srodków bezposredniego porozumiewania sie na odległosc stosuje sie
odpowiednio zasady dotyczace sporzadzania protokołów z posiedzen Rady.-----------------§17
1. Z kazdego posiedzenia Rady sporzadza sie
protokół.-----------------------------------------------2. Protokół sporzadza Sekretarz Rady Nadzorczej lub inna osoba sposród członków Rady,
a podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.------------3. Protokół powinien
zawierac:--------------------------------------------------------------------------------- kolejny numer
protokołu;------------------------------------------------------------------------------ date i miejsce posiedzenia; -------------------------------------------------------------------------- wskazanie sposobu zwołania posiedzenia Rady lub oswiadczenie, ze mimo braku
formalnego zwołania wszyscy członkowie Rady sa obecni na posiedzeniu i nie
sprzeciwiaja sie przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami;------ w wypadku gdy na posiedzeniu Rady zostaje rozszerzony porzadek obrad
w stosunku do tego podanego w zaproszeniu, oswiadczenie wszystkich członków
Rady, ze nie sprzeciwiaja sie temu rozszerzeniu;------------------------------------------- liste obecnosci (imie i nazwisko);------------------------------------------------------------------Załacznik do RB nr 11/2012 Uchwały podjete na WZA ES-SYSTEM S.A.
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- porzadek
obrad;----------------------------------------------------------------------------------------- wskazanie, czy którys z członków Rady głosuje za posrednictwem innego członka
Rady obecnego na posiedzeniu;------------------------------------------------------------------ teksty podjetych uchwał oraz wyniki głosowania;---------------------------------------------- zdania
odrebne.----------------------------------------------------------------------------------------4. Oryginały protokołów wraz z załacznikami przechowuje sie w Biurze Spółki.
----------------§18
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiazki
kolegialnie.-------------------------------------------2. Rada moze delegowac swoich członków do stałego indywidualnego wykonywania
czynnosci nadzorczych. Delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynnosci
nadzorczych członek Rady winien legitymowac sie odpisem stosownej uchwały Rady,
jak tez w podpisywanych dokumentach powoływac sie na uchwałe umocowujaca
go do działania.
--------------------------------------------------------------------------------------------------3. Jezeli Walne Zgromadzenie wybierze Rade Nadzorcza przez głosowanie oddzielnymi
grupami, członkowie Rady wybrani przez kazda z grup moga delegowac jednego członka
do stałego indywidualnego wykonywania czynnosci nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej
oddelegowany przez grupe akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składac
Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
----------------------------4. W umowach zawieranych miedzy Spółka a członkiem Zarzadu, jak równiez w sporze
z nim Spółke reprezentuje Rada Nadzorcza, która moze w drodze uchwały wyznaczyc
jednego ze swoich członków do dokonania powyzszych czynnosci. Powyzsza uchwała
Rady powinna dokładnie wskazywac rodzaj czynnosci, do której dokonania upowazniony
jest członek
Rady.-------------------------------------------------------------------------------------------5. Osoba reprezentujaca Rade Nadzorcza w zakresie czynnosci okreslonych powyzej w ust. 4
moze byc takze Przewodniczacy Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej
okreslajacej zakres jego działania.
----------------------------------------------------------------------------§19
1. Obsługe Rady Nadzorczej w zakresie administracyjnym, technicznym, prawnym,
i finansowym zapewnia
Spółka.---------------------------------------------------------------------------2. Spółka ponosi wszelkie koszty działalnosci Rady
Nadzorczej.------------------------------------§20
Zmiana niniejszego regulaminu moze nastapic w drodze uchwały Rady
Nadzorczej.------------§21
Powyzszy regulamin wchodzi w zycie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie.---------Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firma: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie
z 9 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działajac na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, wybiera
Pana Mirosława Butryna na Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
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