UCHWAŁA NR IlNZwl2019
1 KWIETNIA 2019 R.
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
RUDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU
Sp. z o.o.
''INWESTOR'
Z DNIA

w sprawie:

zmiany uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 9/ZZW2017
z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zasad lrształtowąnia wynagrodzeń Członków Zarzqdu.

Napodstawie §

ll

ust.5 pkt f Umowy Spółki w

związkuzart.2 ust.

2 pkt

l,art.4,art.5,art.6, art.7

i art. 8 ustawy z dnia9 częrwca2016 r. o zasadach ksźałtowania wynagrodzeń osób kierujących

niektórymi spółkami

(tj.Dz.U. zż011 r. poz.2190 zpóźn. zm.)

Nadzwyczaj ne Zgr omadzen ie Wspólników
uchwala:

§1

1. W uchwale nr 9lZZWl20I7 Zvłyczajnego

Zgromadzenia Wspólników Spółki RAR

,,INWESTOR" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w sprawie zasad ksńałtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu wprowadzió następujące zmiany

:

a) § 1 ust. 2nadać następujące brzmienie:

,,2. TreśćUmowy określaRada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie

z

dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksźałtowania wynagrodzeń osób kierujących

niektórymi spółkami (Ustawa),

a

także innych ustaw regulujących

wynagradzania Członków Zarządtt oraz zgodnie

z

zasady

postanowieniami niniejszej

uchwĄ."
b) § 2 ust 2

i3

nadaó następujące brzmienie:

,,2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki

w przedziale od dwukrotności do cźerokrotnościpodstawy
októrym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia9 czerwca2016 r. o
za-wiera się

wymiaru
zasadach

ksźałtowaniawynagrodzeń osób kieruj ących niektórymi spółkami.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określeniaWynagrodzenia Stałego
dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie

.

uwzględnieniu ustaw o których mowa w §
c) § 3 ust

z

postanowieniami ust.

2, prry

1 ust. 2."

1 nadać następujące brzmienie:

,,1. Wynagrodzenie Zmiennę

jestlzależnione od poziomu reallzacji Celów Zarządczych

i nie może przel<roczyć 25% (dwudziestu pięciu procent) sumy Wynagrodzenia Stałego za
poprzedni rok obrotowy."

d)

§ 6 nadać następujące brzmienie

,,1. W

przypadku wygaśnięciamandatu na skutek śmierci, odwołania lub ńożenia

rezygnacji umowa ulega rozwiązanil z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Członka
Zarządu bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonyvania dodatkowych czynności.

,,2. Spółka może wypowiedzięć umowę

zarządl

z

o świadczenie usług zarządzania z członkiem

zastosowaniem maksymalnie tr4lmiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

,,3.

Wygaśnięcie mandafu po upĄrwie roku obrotowego ocenianego pod względem

wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa

do

Wynagrodzenia

Zmiennego na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku
obrotowego, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach
określonych w § 3, w wysokości propoĘonalnej do okresu pełnienia funkcji

w roku

obrotowym.
,,4.

W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek odwołania, o którym mowa w ust.

1

niniejszego paragrafu, członkowi zarządu może byó przyznana odprawa w wysokości nie

wyższej niż trzykrotnośó części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez
niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed wygaśnięciemtej umowy,

zzastrzeżeniem, że odwołanie nastąpiło z innych przyczyn niz naruszenie podstawowych
obowiązków wynikaj ących z tej umowy.
ż. W pozostaĘm zakresie uchwała pozostaje bezzmian

§2

l. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem

podjęcia.

2,

Uchwała podlega wpisowi do księgi protokołów.

J.

Wykonanie UchwaĘ powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki.

W głosowaniu jawnym:
- zaprzyjęciem

uchwĄ

- przeciwko przyjęciu
- wstrzymało się

ż

sekretarz

Nzw

oddano

uchwĄ

oddano

8364

głosów

0

głosów

1433

głosów

Przewodniczący NZW

Nt\uĄ

