Zalacznik nr 7 do protokolu
Nr 2/12 RN z dnia 17.04.2012 r.

UCHWALA NR VIIU7/12
Rady Nadzorczej Grupy KETY S.A.
z dnia 17 kwietnia 2012 roku

Na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spólki Rada Nadzorcza uchwala co nastepuje:
§1
Pozytywnie opiniuje sie wniosek Zarzadu o dokonanie zaproponowanej przez Zarzad zmiany
w Statucie Spólki w brzmieniu wyszczególnionym w zalaczniku nr 1 do niniejszej Uchwaly.

§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uchwale podjeto 4 glosami za w obecnosci 4 czlonków Rady.
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Otrzymuja:
- Zarzad
- Rada Nadzorcza
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Zalacznik Nr I do Uchwaly RN
Nr VIII/7/12 z 17.04.2012 r.

Proponowana zmiana w Statucie Spólki

Zmienia sie § 21 ust. 2 Statutu:
Jest: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu
spólek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych
uprawnien Rady nalezy:
1. ocena sprawozdan finansowych Spólki oraz sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki,
2. ocena wniosków Zarzadu, co do podzialu zysku lub pokrycia straty,
3. skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnosci, o
których mowa w pkt. 1 i 2,
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwiezlej oceny sytuacji Spólki,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny dzialalnosci Rady,
6. powolywanie i odwolywanie czlonków Zarzadu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. zawieszanie w czynnosciach z waznych powodów czlonka Zarzadu lub calego Zarzadu,
8. delegowanie czlonka lub czlonków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynnosci czlonków Zarzadu niemogacych sprawowac swoich czynnosci,
9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarzadu Spólki,
10. zatwierdzanie budzetów rocznych oraz planów strategicznych Spólki,
11. wybór bieglego rewidenta przeprowadzajacego badanie sprawozdan finansowych Spólki.

Projekt: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu
spólek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych
uprawnien Rady nalezy:
1. ocena sprawozdan finansowych Spólki oraz sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki,
2. ocena wniosków Zarzadu, co do podzialu zysku lub pokrycia straty,
3. skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnosci, o
których mowa w pkt. 1 i 2,
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwiezlej oceny sytuacji Spólki,
5. skreslony
6. powolywanie i odwolywanie czlonków Zarzadu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. zawieszanie w czynnosciach z waznych powodów czlonka Zarzadu lub calego Zarzadu,
8. delegowanie czlonka lub czlonków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynnosci czlonków Zarzadu niemogacych sprawowac swoich czynnosci,
9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarzadu Spólki,
10. zatwierdzanie budzetów rocznych oraz planów strategicznych Spólki,
11. wybór bieglego rewidenta przeprowadzajacego badanie sprawozdan finansowych Spólki.
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