Regulamin działania Rady Nadzorczej FON S.A.
PREAMBUŁA
Rada nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz statutu
spółki, wykonuj c swoje obowi zki i uprawnienia w sposób przewidziany niniejszym
regulaminem. Członkowie rady nadzorczej s zobowi zani do przestrzegania zasad ładu
korporacyjnego, które zostan przyj te przez spółk do stosowania.
§1.
1. Rada nadzorcza, zwana dalej „rad ”, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz poprzez czynno ci nadzorczokontrolne i doradcze.
3. Rada reprezentuje interesy spółki w umowach i sporach pomi dzy zarz dem a
akcjonariuszami oraz pomi dzy prezesem i pozostałymi członkami zarz du.
§2.
1. Do obowi zków i uprawnie rady nale y w szczególno ci:
a/ badanie sprawozdania finansowego spółki
b/ badanie sprawozdania zarz du oraz wniosków zarz du co do podziału zysków lub pokrycia
strat
c/ składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników
czynno ci okre lonych w pkt a i b
d/ zawieszenie w czynno ciach członka zarz du lub całego zarz du
e/ delegowanie członka lub członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynno ci
zarz du spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego zarz du albo gdy zarz d z innych
powodów nie mo e działa
f/ ustalanie zasad i wysoko ci wynagrodzenia członków zarz du spółki
g/ udzielenie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczaj ce ½ ( jedn drug ) warto ci
nominalnej kapitału akcyjnego oraz zaci gniecie kredytów , udzielenie por cze i gwarancji
przewy szaj cych t warto
h/ powoływanie i odwoływanie członków zarz du
i/ badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalno ci spółki i jej przedsi biorstwa
j/ rozpatrywanie wniosków i wyra enie zgody na przyst powanie Spółki do wspólnych
przedsi wzi , a w szczególno ci na zawieranie umów spółki cywilnej i zawi zywanie
spółek handlowych oraz na przyst powanie do spółek osobowych prawa handlowego i
nabywanie udziałów w spółce prawa handlowego
k/ wyra anie zgody na udzielenie przez spółk prokury
l/ badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalno ci spółki
ł/rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie , obci enie lub zbycie
nieruchomo ci
m/ wyra enie zgody na dokonanie darowizny
n/ wyra enie zezwolenia na zbycie akcji imiennych
o/ wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzaj cego badanie sprawozdania finansowego,
który powinien by zmieniany przynajmniej raz na pi lat w celu zapewnienia nale ytej
niezale no ci opinii

p/ wyra anie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które
b d przedstawione akcjonariuszom
r/ dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów mi dzy członkiem rady nadzorczej a
spółk
2. Wynagrodzenie członków zarz du powinno by ustalane przez rad na podstawie
przejrzystych procedur i zasad, z uwzgl dnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz
zapewnienia efektywnego i płynnego zarz dzania spółk . Wynagrodzenie powinno
odpowiada wielko ci przedsi biorstwa spółki, pozostawa w rozs dnym stosunku do
wyników ekonomicznych, a tak e wi za si z zakresem odpowiedzialno ci wynikaj cej z
pełnionej funkcji, z uwzgl dnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarz du w
podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
3. Rada mo e przegl da ka dy dział działalno ci spółki, da od zarz du i pracowników
spółki sprawozda i wyja nie , dokonywa rewizji stanu maj tku, jak równie bada
dokumenty.
4. Rada mo e wyra a opinie we wszystkich sprawach spółki oraz wyst powa do zarz du
spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarz d ma obowi zek powiadomi rad o zaj tym
stanowisku w sprawie wniosku lub inicjatywy rady nie pó niej ni w ci gu 2 (dwóch)
tygodni.
5. Rada nie ma prawa do wydawania zarz dowi wi
prowadzenia spraw spółki.

cych polece

dotycz cych

§3.
1. Rada składa si z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych
przez walne zgromadzenie.
2. Rada wykonuje swoje obowi zki kolegialnie, mo e jednak delegowa swoich członków
do samodzielnego pełnienia okre lonych czynno ci nadzorczych z zachowaniem
postanowie art. 390 § 2 kodeksu spółek handlowych. Członek rady oddelegowany przez
grup akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składa radzie szczegółowe
sprawozdania z pełnionej funkcji.
3. Członkowie rady powinni podejmowa odpowiednie działania, aby otrzymywa od
zarz du regularne i wyczerpuj ce informacje o wszystkich istotnych sprawach
dotycz cych działalno ci spółki oraz o ryzyku zwi zanym z prowadzon działalno ci i
sposobach zarz dzania tym ryzykiem.
4. Członek rady powinien przede wszystkim mie na wzgl dzie interes spółki.
5. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady powinien poinformowa pozostałych
członków rady i powstrzyma si od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad
przyj ciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Ka dy przypadek
tego typu powinien zosta odnotowany w tre ci protokołu z posiedzenia rady.
6. Członek rady powinien umo liwi zarz dowi przekazanie w sposób publiczny i we
wła ciwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub te spółki wobec niej
dominuj cej lub zale nej, jak równie o transakcjach z takimi spółkami, o ile s one
istotne dla jego sytuacji materialnej.
§4.
1. Kadencja rady trwa 3 (trzy) lata.

2. Nowo powołani członkowie rady wybieraj na pierwszym posiedzeniu rady ze swego
grona przewodnicz cego oraz wiceprzewodnicz cego rady. Wybory przeprowadza si
równie w trakcie kadencji na pierwszym posiedzeniu rady po nadzwyczajnym walnym
zgromadzeniu, na którym został odwołany ze składu rady dotychczasowy Przewodnicz cy
lub wiceprzewodnicz cy rady, jak równie na pierwszym posiedzeniu rady po zło eniu
rezygnacji z pełnionej funkcji przez dotychczasowego przewodnicz cego lub
wiceprzewodnicz cego rady.
3. Wyboru, o którym mowa w ust. 2, dokonuje si w obecno ci co najmniej połowy ogólnej
liczby członków rady bezwzgl dn wi kszo ci głosów, w głosowaniu tajnym.
4. Do obowi zków przewodnicz cego rady nale y:
1)
2)
3)
4)

zwoływanie posiedze rady,
ustalanie propozycji porz dku obrad,
przewodniczenie obradom rady,
zapewnienie przygotowania projektów uchwał rady w sprawach obj tych porz dkiem
obrad,
5) powiadamianie członków zarz du o terminie, miejscu i porz dku obrad posiedze
rady oraz utrzymywanie roboczego kontaktu z zarz dem, szczególnie w sprawach
wnoszonych na posiedzenie rady i walne zgromadzenie,
6) zapewnienie przekazania zarz dowi uchwał rady opiniuj cych projekty uchwał
walnego zgromadzenia oraz sprawozdania rady z wyników oceny sprawozdania
finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania zarz du z działalno ci
spółki przed walnym zgromadzeniem w czasie umo liwiaj cym akcjonariuszom
zapoznanie si z nimi i dokonanie oceny,
7) otwieranie walnych zgromadze .

5. W przypadku nieobecno ci przewodnicz cego lub jego niezdolno ci do wykonywania
pracy obowi zki przewodnicz cego rady przejmuje wiceprzewodnicz cy.
§5.
1. Członkowie rady wykonuj swoje obowi zki osobi cie, z zastrze eniem ust. 2.
2. Członkowie rady mog bra udział w podejmowaniu uchwał rady, oddaj c swój głos na
pi mie za po rednictwem innego członka rady. Oddanie głosu na pi mie nie mo e
dotyczy spraw wprowadzonych do porz dku obrad na posiedzeniu rady.
§6.
1. Posiedzenia Rady powinny by zwoływane w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni
3 (trzy) razy w roku obrotowym. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno mie form
pisemn , tj. list polecony, fax lub telex i powinno zosta wysłane do wszystkich członków
ze stosownym wyprzedzeniem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si
mo liwo telefonicznego zwoływania posiedzenia rady.
2. Posiedzenia rady, z wyj tkiem spraw dotycz cych bezpo rednio zarz du lub jego
członków, w szczególno ci: odwołania, odpowiedzialno ci oraz ustalania wynagrodzenia,
s dost pne i jawne dla członków zarz du.
3. Posiedzenia rady zwołuje przewodnicz cy:
1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek członka rady, b d zarz du spółki, przy czym wnosz cy o zwołanie
posiedzenia rady podaje we wniosku proponowany porz dek obrad.
4. W przypadku okre lonym w ust. 3 pkt 2) posiedzenie powinno zosta zwołane w terminie
2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Je eli przewodnicz cy nie zwoła
posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca mo e zwoła je samodzielnie, podaj c dat ,
miejsce i proponowany porz dek obrad.
§7.
1. Rada podejmuje uchwały, je eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków i wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni (powiadomieni).
2. Porz dek obrad, za zgod wszystkich członków rady obecnych na posiedzeniu, mo e by
zmieniany, uzupełniany lub ograniczany w trakcie posiedzenia wył cznie, gdy obecni s
wszyscy członkowie rady i wyra aj oni zgod na zmian , uzupełnienie lub ograniczenie
porz dku obrad lub gdy podj cie okre lonych działa przez rad jest konieczne dla
uchronienia spółki przed szkod , jak równie w przypadku uchwały, której przedmiotem
jest ocena, czy istnieje konflikt interesów mi dzy członkiem rady a spółk ).
3. Ka dy członek rady mo e wyst pi z inicjatyw podj cia uchwały w dowolnej sprawie.
4. Oprócz członków zarz du na posiedzenia rady mog by zapraszani wła ciwi dla
omawianej sprawy pracownicy spółki lub osoby nie b d ce pracownikami spółki bez
prawa do udziału w głosowaniu.
§8.
1. Uchwały rady zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci głosów. W przypadku równo ci głosów
rozstrzyga głos przewodnicz cego rady.
2. Uchwały rady s numerowane kolejno z oznaczeniem roku, w którym zostały podj te.
§9.
1. Rada mo e podejmowa uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków
bezpo redniego porozumiewania si
na odległo , za wyj tkiem wyborów
Przewodnicz cego i Wiceprzewodnicz cego Rady, powołania i odwołania członka
Zarz du i zawieszania w czynno ciach tych osób.
2. W celu podj cia przez rad uchwały poza posiedzeniem przewodnicz cy (lub
wiceprzewodnicz cy) powiadamia wszystkich członków rady o tre ci projektu uchwały i
okre la termin, w jakim członkowie s zobowi zani do oddania głosu. Głos oddany po
terminie traktowany b dzie jako „WSTRZYMUJ CY SI ”.
3. Uchwał uwa a si b dzie za podj t w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
rodków bezpo redniego porozumiewania si na odległo , je li otrzymała bezwzgl dn
wi kszo głosów oddanych przez co najmniej połow jej członków.
4. Przewodnicz cy (lub wiceprzewodnicz cy) sporz dza protokół z wyników głosowania w
trybie, o który mowa powy ej. Protokół ten otrzymuj wszyscy członkowie rady.
§10.
1. Uchwały rady s protokołowane. Protokół powinien zawiera porz dek obrad, nazwiska i
imiona obecnych członków rady i innych zaproszonych osób, teksty podj tych uchwał,
liczb głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odr bne oraz streszczenie
dyskusji. Do protokołu doł cza si materiały rozpatrywane na posiedzeniu, które
wymagaj przygotowania ich w formie pisemnej.

2. Protokół podpisuj obecni na posiedzeniu członkowie rady i protokolant.
3. Protokoły i uchwały s przechowywane w siedzibie spółki wraz z innymi materiałami,
przedkładanymi na posiedzenia rady.
§11.
1. Rada ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, je eli zarz d nie zwoła go
w terminie okre lonym w statucie spółki, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
je eli zwołanie go uzna za wskazane, a zarz d nie zwoła walnego zgromadzenia w
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego dania przez rad .
2. Rada ustala porz dek obrad walnego zgromadzenia w sytuacji opisanej w ust. 1.
3. Rada mo e da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad najbli szego
walnego zgromadzenia zwołanego z inicjatywy zarz du lub akcjonariuszy
reprezentuj cych co najmniej jedn dziesi t kapitału zakładowego.
4. Je eli danie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zło one po dokonaniu przez zarz d
ogłoszenia zwołuj cego walne zgromadzenie, wówczas zostanie potraktowane jako
wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z porz dkiem obrad
ustalonym przez rad .
5. Członkowie rady powinni by obecni na walnym zgromadzeniu, jak równie powinni, w
granicach swoich kompetencji i w zakresie niezb dnym dla rozstrzygni cia spraw
omawianych przez zgromadzenie, udziela uczestnikom zgromadzenia wyja nie i
informacji dotycz cych spółki Udzielanie szeregu informacji nie mo e by jednak
dokonywane w sposób inny ni wynikaj cy z przepisów prawa o publicznym obrocie
papierami warto ciowymi.
§12.
1. Członkowie rady za wypełnianie swych funkcji otrzymuj wynagrodzenie ustalone przez
walne zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członków rady delegowanych do czasowego wykonywania czynno ci
członka zarz du ustala uchwał rada nadzorcza.
3. Członkom rady przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów zwi zanych z udziałem w
pracach rady.
§13.
1. Dla wykonywania swoich statutowych obowi zków rada ma prawo nieodpłatnie korzysta
z pomieszcze biurowych, urz dze i materiałów spółki.
2. Obsług administracyjno-techniczn rady zapewnia zarz d spółki.
§14.
Zmiana tre ci niniejszego Regulaminu mo e nast pi uchwał walnego zgromadzenia

