Zarząd Apator S.A. przekazuje do publicznej wiadomości dotychczasową treść i
proponowane zmiany Statutu Apator SA:
dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Apator S.A.:
1. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
PKD 26.51.Z,
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
 Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
 Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
 Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
 Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń
peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
 Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
 Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
 Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
 Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
 Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
 Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
 Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
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 Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD
46.51.Z,
 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego, PKD 46.52.Z,
 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, PKD 47.42.Z,
 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z,
 Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z,
 Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i

miejsc krótkotrwałego

zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z,
 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
 Działalność

w

zakresie

telekomunikacji

bezprzewodowej,

z

wyłączeniem

telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
 Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
 Pozostała

działalność usługowa

w

zakresie

technologii

informatycznych

i

komputerowych, PKD 62.09.Z,
 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność, PKD 63.11.Z,
 Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
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 Pozostała

działalność

usługowa

w

zakresie

informacji

gdzie

indziej

niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z,
 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD
68.20.Z,
 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 70.22.Z,
 Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD
71.12.Z,
 Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych, PKD 72.19.Z,
 Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
 Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
 Pozostała

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD
77.33.Z,
 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
 Działalność centrów telefonicznych (cali center), PKD 82.20.Z,
 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD
85.59.B,
 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
 Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.
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3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej
przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub
koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu
takiego zezwolenia lub koncesji.
proponowane brzmienie § 6 Statutu Apator S.A.
1. Celem i interesem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację
strategii grupy kapitałowej Apator.
2. Przez grupę kapitałową Apator należy rozumieć Spółkę oraz spółki zależne Apator SA i
współkontrolowane (w rozumieniu ustawy o rachunkowości).
3. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
PKD 26.51.Z,
4. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
 Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
 Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
 Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
 Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń
peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
 Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
 Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
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 Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
 Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
 Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
 Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
 Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
 Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD
46.51.Z,
 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego, PKD 46.52.Z,
 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, PKD 47.42.Z,
 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z,
 Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z,
 Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i

miejsc krótkotrwałego

zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z,
 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
 Działalność

w

zakresie

telekomunikacji

bezprzewodowej,

z

wyłączeniem

telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
 Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
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 Pozostała

działalność usługowa

w

zakresie

technologii

informatycznych

i

komputerowych, PKD 62.09.Z,
 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność, PKD 63.11.Z,
 Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
 Pozostała

działalność

usługowa

w

zakresie

informacji

gdzie

indziej

niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z,
 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD
68.20.Z,
 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 70.22.Z,
 Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD
71.12.Z,
 Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych, PKD 72.19.Z,
 Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
 Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
 Pozostała

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD
77.33.Z,
 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
 Działalność centrów telefonicznych (cali center), PKD 82.20.Z,
 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,

6

 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD
85.59.B,
 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
 Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.
 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów
finansowych, PKD 70.10.Z.
5. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej
przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub
koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu
takiego zezwolenia lub koncesji.
dotychczasowe brzmienie §7 Statutu Apator S.A.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy
siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.530.581 (siedem milionów pięćset trzydzieści
tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.576.447 (dwadzieścia
pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji na
okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
proponowane brzmienie §7 Statutu Apator S.A.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy
siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.438.201 (siedem milionów czterysta trzydzieści
osiem tysięcy dwieście jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.668.827 (dwadzieścia pięć
milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji na
okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
dotychczasowe brzmienie §15 Statutu Apator S.A.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez
Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na
wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji
do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu
Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie.
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3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten nie dotyczy
spółek grupy Apator. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć
w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej co najmniej
10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, zatrudniony w
Spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają
bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być
Członkowie Zarządu spółki zależnej.
5. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej
w swych działaniach powinni mieć na względzie zarówno interes Spółki jak i interes całej
grupy Apator.
6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała
jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści
uchwały Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w niniejszym
ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach
Członka Zarządu.
7. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, zapadają bezwzględną większością głosów przy
udziale:
 co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie pięcioosobowym Rady,
 co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej przy składzie powyżej pięciu osób.
8. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie
Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania
Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od
otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w
tym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i
proponowany porządek obrad.
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi
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wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje
swoje

obowiązki

kolegialnie,

może

jednak

delegować

swoich

Członków

do

samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
10. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i
pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach oraz dokonywać
rewizji stanu majątku Spółki.
11. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są
zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu
działania Zarządu.
Do kompetencji Rady należy:
 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu
Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
 ocena

jednostkowego

sprawozdania

finansowego

oraz

skonsolidowanego

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
pisemnego sprawozdania z tej oceny,
 przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem
uchwały Walnego Zgromadzenia,
 dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego,
 zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
 zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz
ich zmiany,
 podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych
podmiotach gospodarczych,
 podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych
z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
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 podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez
Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o
wartości przekraczającej 30 mln zł,
 podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
 powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków
Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z
ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również
delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego
charakteru motywacyjnego,
 reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również
w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
 rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
 uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość
ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem Członkom Rady przysługuje zwrot
uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
13. Z obrad Rady Nadzorczej winien być spisany protokół, podpisany przez obecnych na
posiedzeniu członków Rady.
14. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Zastępcę Przewodniczącego.
15. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.

proponowane brzmienie §15 Statutu Apator S.A. (dodanie ust. 16)
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez
Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na
wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji
do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu
Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie.
10

3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten nie dotyczy
spółek grupy Apator. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć
w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej co najmniej
10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, zatrudniony w
Spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają
bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być
Członkowie Zarządu spółki zależnej.
5. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej
w swych działaniach powinni mieć na względzie zarówno interes Spółki jak i interes całej
grupy Apator.
6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała
jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści
uchwały Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w niniejszym
ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach
Członka Zarządu.
7. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, zapadają bezwzględną większością głosów przy
udziale:
 co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie pięcioosobowym Rady,
 co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej przy składzie powyżej pięciu osób.
8. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie
Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania
Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od
otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w
tym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i
proponowany porządek obrad.
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi
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wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje
swoje

obowiązki

kolegialnie,

może

jednak

delegować

swoich

Członków

do

samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
10. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i
pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach oraz dokonywać
rewizji stanu majątku Spółki.
11. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są
zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu
działania Zarządu.
Do kompetencji Rady należy:
 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu
Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
 ocena

jednostkowego

sprawozdania

finansowego

oraz

skonsolidowanego

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
pisemnego sprawozdania z tej oceny,
 przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem
uchwały Walnego Zgromadzenia,
 dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego,
 zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
 zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz
ich zmiany,
 podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych
podmiotach gospodarczych,
 podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych
z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
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 podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez
Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o
wartości przekraczającej 30 mln zł,
 podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
 powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków
Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z
ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również
delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego
charakteru motywacyjnego,
 reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również
w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
 rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
 uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość
ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem Członkom Rady przysługuje zwrot
uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
13. Z obrad Rady Nadzorczej winien być spisany protokół, podpisany przez obecnych na
posiedzeniu członków Rady.
14. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Zastępcę Przewodniczącego.
15. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.
16. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków
komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym
Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego
skład oraz szczegółowe kompetencje.
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dotychczasowe brzmienie §16 ust. 1 Statutu Apator S.A.:
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków powołanych na 3 (trzy) lata
przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa
Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.
proponowane brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Apator S.A.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) Członków powołanych na 3 (trzy)
lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw
Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.

dotychczasowe brzmienie §16 ust. 8 Statutu Apator S.A.:
8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania
podpisów upoważnieni są każdy Członek Zarządu lub Prokurent samodzielnie.
proponowane brzmienie § 16 ust. 8 Statutu Apator S.A.
8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania
podpisów upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu
działający łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów działających łącznie.

dotychczasowe brzmienie §20 Statutu Apator S.A.:
1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki jest wybierany przez
Radę Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych
mu zadań.
2. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii Rada Nadzorcza dokonuje zmiany
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na
siedem lat.
proponowane brzmienie § 20 Statutu Apator S.A.:
Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki jest wybierany przez
Radę Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu
zadań.
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