
Projekt  Uchwał y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. 
 

 

UCHWAŁA NR _______ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia y 

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie 
z dnia 15 stycznia 2014 roku  

w sprawie zmian Statutu Spółki. 
 
 
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zmienia się niniejszym Artykuł 12 ustęp 2 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 12 
ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie 
Artykuł 12.2: 
„2. Rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 
przekraczającej 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych lub 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych 
w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie 
następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o 
rachunkowości wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady 
Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.” 
 

§ 2 
Zmienia się niniejszym Artykuł 17 ustęp 4 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 17 
ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: 
Artykuł 17.4: 
„4. Wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do 
świadczenia o wartości przekraczającej 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych lub 12.000.000 
(dwanaście milionów) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie 
prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na 
dokonanie czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,” 
 

§ 3 
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego 
zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru. 
 
 
Uzasadnienie projektu uchwały 
Zmiany w statucie Spółki podyktowane są znacznym rozwojem Grupy Kapitałowej Spółki i koniecznością 
dostosowania Statutu do zmian zachodzących w Grupie. 


