
Zmiany Statutu Spółki KBJ S.A.  

dokonane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Dotychczas obowiązujące 
postanowienia Statutu 

Treść projektowanych zmian 

§ 12 

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 

(siedmiu) członków, powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie w uchwale wskazuje 

przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. 

Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, 

to znaczy kadencja każdego członka Rady 

Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych 

członków. 

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza 

kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy 

Kodeksu spółek handlowych, należy: 

a. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody 

na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez 

członków organów Spółki, 

b. określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla 

członków Zarządu, 

c. wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania 

rocznego sprawozdania spółki, 

d. wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a ust. 

2, 7, 8, Statutu w granicach tam określonych. 
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5. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 

lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 807), wyłącza się obowiązki 

informacyjne, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 

Kodeksu spółek handlowych. 

§ 13 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na 

posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali 

zaproszeni. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział 

w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego 

członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na 

piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał 

przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub 
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przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Uchwała 

jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady 

zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały. 

4. Podejmowanie   uchwał   w trybie   określonym   

w punkcie   2    i 3   nie   dotyczy   wyborów   

Przewodniczącego   i Wiceprzewodniczącego   

Rady   Nadzorczej,   powołania    Członka   

Zarządu   oraz   odwołania    i zawieszania   w 

czynnościach tych osób. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą 

większością głosów. W przypadku równości 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady 

nadzorczej. 

6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, 

szczegółowo określający tryb jej działania. 

Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie 

po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 
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§ 14 

1. Wynagrodzenie dla członków Rady 

Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej 

Przewodniczący, w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż trzy razy w każdym roku 

obrotowym. 

3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą 

żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając 

proponowany porządek obrad. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje 

posiedzenie w terminie dwóch tygodni od 

dnia otrzymania wniosku. Jeżeli 

Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła 

posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca 

może je zwołać samodzielnie, podając datę, 

miejsce i proponowany porządek obrad. 

4. Rada może oddelegować ze swego grona 

poszczególnych członków do indywidualnego 

wykonywania poszczególnych czynności 

nadzorczych. 

5. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

obowiązani są do zachowania w tajemnicy 

wszystkich informacji na temat Spółki i jej 

działalności, w których posiadanie weszli w 

toku wykonywania swej funkcji. 
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zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie 
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3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje 

posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kieruje jej 
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nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia 

poszczególnych spraw do porządku obrad. 
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7. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać 

tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu 

mandatu.  

§ 16 

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo 

uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście 

lub przez pełnomocników. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz 

innych spraw określonych w Kodeksie spółek 

handlowych, wymaga: 

- rozpatrywanie i zatwierdzanie 

sprawozdania finansowego Spółki, a 

także rozpatrywanie i zatwierdzanie 

sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, za ubiegły rok obrotowy; 

- decyzja o podziale zysku lub o pokryciu 

straty; 

- udzielenie absolutorium członkom 

organów Spółki; 

- zmiana statutu Spółki; 

- połączenie, podział lub przekształcenie 

Spółki; 

- zatwierdzenie Regulaminu Rady 

Nadzorczej, 

- zbycie, wydzierżawienie lub 

obciążenie ograniczonym prawem 

rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki lub 

zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa. 

3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w 

części wyłączyć zysk od podziału i 

przeznaczyć go na kapitał zapasowy lub inne 

kapitały tworzone w Spółce. 

4. Dla podjęcia każdej uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki konieczna jest 

obecność akcjonariuszy reprezentujących 

51% kapitału zakładowego Spółki (kworum - 

51%). 
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