
 

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Krynicki Recykling 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

 
I. Postanowienia ogólne. 

 
§1 

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki Krynicki Recykling Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Olsztynie. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób 
kolegialny. 

 
 

§2 

Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i 
niniejszego regulaminu. 

 
II. Skład i sposób powoływania Rady. 

 
§3 

1. Rada składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego, 

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres 

samodzielnej kadencji. 

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. 

4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w 

stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek 

Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała 

informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. 

5. Członek  Rady  Nadzorczej  powinien  kierować  się w swoim  postępowaniu  interesem  

Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: 

a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na 

ocenę niezależności jego opinii i sądów, 

b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja 

Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. 

 
§4 

1. Każdy członek Rady przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z 

akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Na potrzeby ust. 1 powyżej przez wyrażenie „powiązania" rozumie się powiązania natury 
ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady 
Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. 

3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę o zaistniałym konflikcie interesów 

lub możliwości jego powstania. 

4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz 



od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

 

§5 

1. W przypadku, gdy z powodu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek jego 

śmierci lub rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby określonej 

w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia o jeden, pozostali członkowie Rady 

Nadzorczej zobowiązani będą do powołania dodatkowego członka Rady Nadzorczej, aby 

liczba jej członków była równa liczbie określonej w Statucie lub uchwale Walnego 

Zgromadzenia. Powołanie takiego członka Rady Nadzorczej zostanie następnie 

zatwierdzone przez kolejne Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy pozostali członkowie 

Rady Nadzorczej nie powołają takiego dodatkowego członka Rady Nadzorczej lub gdy 

liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby określonej w Statucie lub uchwale 

Walnego Zgromadzenia o liczbę większą niż jeden, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana 

do żądania zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia powołującego dodatkowych 

członków Rady Nadzorczej w taki sposób, aby ich liczba była równa liczbie określonej w 

Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia. 

2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy 

mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez 

nią uchwał. 

 
§6 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

2. W uzasadnionych sytuacjach Przewodniczący ustępującej Rady lub inny członek 

dotychczasowej Rady wskazany przez Przewodniczącego sprawuje funkcje 

Przewodniczącego do chwili wyboru przez nową Radę nowego Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący, może być odwołany przed upływem kadencji. 

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są 

wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 
III. Zadania i zakres działalności. 

 
§7 

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania: 

a) na posiedzeniach Rady, 

b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorcza - kontrolne, w wykonywaniu których 
może: 

(i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki, 

(ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, 

(iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, 

(iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki, 

(v) sprawdzać księgi i dokumenty, 



(vi) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady 

ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, 

specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta. 

3. Do szczególnych uprawnień Rady, wymagających podjęcia  przez Radę uchwały bezwzględną 
większością głosów jej członków należy: 

a) wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego Spółki; 

b) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 

c) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest 

umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; 

d) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości, 

e) określenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w §18 pkt.1 poniżej; 

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 

g) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkiem Zarządu, jego 

małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, 

krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 

przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także 

podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą 

zarządzającą lub nadzorującą oraz akcjonariuszem posiadającym co najmniej 

10% pakiet akcji; 

h) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie w 

ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji składnikami majątkowymi 

Spółki (innymi niż nieruchomości), których wartość rynkowa jest wyższa niż 

465.000 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i która to czynność nie 

została przewidziana w rocznym budżecie Spółki; 

i) wyrażanie zgody na najem i dzierżawę nieruchomości (w tym magazynów) za 

łączną kwotę określoną w umowie przekraczającą 930.000 PLN (dziewięćset 

trzydzieści tysięcy złotych); 

j) wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków (w tym inwestycyjnych) 

nieprzewidzianych w rocznym budżecie Spółki, o ile kwota tego wydatku, w 

ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przekracza wartość 

465.000 PLN (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 

k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego, takiego 

jak kredyt, pożyczka, prosty kredyt, hedging, faktoring, sprzedaż i leasing zwrotny 

albo zaciągnięcie innego długu pieniężnego, w przypadku gdy wartość takiego 

zobowiązania przekracza kwotę przewidzianą w rocznym budżecie Spółki o więcej 

niż 465.000 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z wyjątkiem 

zobowiązań z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów zaciągniętych w ramach 

prowadzonej przez Spółkę w zwykłym toku działalności gospodarczej; 

l) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, obciążenia 

jakiegokolwiek składnika majątkowego Spółki lub udzielenie innego 

zabezpieczenia na majątku Spółki na rzecz osób, o których mowa w lit. h) powyżej, 



w przypadku gdy łączna wartość wierzytelności, której dotyczy poręczenie, 

gwarancja, obciążenie majątku Spółki lub inne zabezpieczenie przekracza lub 

może przekroczyć wartość 100.000 zł (sto tysięcy złotych); 

m) określanie polityki prawnej zawierania umów (w tym ogólnych warunków); 

n) wyrażanie zgody na zamówienia/umowy sprzedaży, noty kredytowe, rabaty, 

obniżki i podwyżki cen, których łączna wartość umowna przekracza kwotę 930.000 

zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych); 

o) zatwierdzanie działań w ramach łańcucha dostaw i umów w sprawie zamówień, 

w tym zaopatrzenia, których łączna wartość umowna przekracza kwotę 465.000 

zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 

p) zatwierdzanie zmian w politykach z zakresu HR, zmian w schemacie 

organizacyjnym (w zakresie stanowisk i ekwiwalentu pełnego czasu pracy), zmian 

wysokości wynagrodzenia i świadczeń nieobjętych polityką grupy z zakresu HR, 

programów motywacyjnych; 

q) zatwierdzanie działań prawnych podejmowanych w odniesieniu do sporów, 

postępowań procesowych, własności intelektualnej, których wartość przekracza 

kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);  

r) udzielanie wytycznych Zarządowi w zakresie wykonywania prawa głosu na 

zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach spółek, w których Spółka 

posiada akcje, udziały lub inne jednostki uczestnictwa;  

s) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;  

przy czym wszystkie powyższe kwestie wymagają uchwały Rady Nadzorczej 

podjętej przy głosach oddanych za uchwałą przez bezwzględną większość 

członków Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarząd: 
 

a) roczne budżety Spółki, 
 

b) (wieloletnie) plany rozwoju Spółki, 
 

c) strukturę organizacyjną Spółki oraz jej zmiany. 

5. Rada Nadzorcza zapewnia, aby biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania 

finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych oraz był 

wybierany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§8 

1. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada może przeglądać każdy dział czynności 

Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz 

sprawdzać księgi i dokumenty. 

2. Rada ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w 

zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli. 

 

IV.  Sposób zwoływania i prowadzenia obrad. 
 

§9 



1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady powinno być wysłane listem poleconym, 

faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy, numery faksu lub na adresy e-mail 

członków Rady wskazane przez nich jako właściwe do doręczeń wszelkich materiałów na 

posiedzenia Rady, co najmniej na siedem dni przed jego terminem. Z ważnych powodów 

Przewodniczący Rady może ten termin skrócić po ówczesnej zgodzie wszystkich członków 

Rady Nadzorczej. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce i porządek posiedzenia. 

W przypadku obecności na danym posiedzeniu wszystkich członków Rady, za skuteczny 

sposób zawiadomienia uznaje się również ustne poinformowanie przez Przewodniczącego 

Rady o terminie, miejscu i porządku następnego posiedzenia, odnotowane w protokole z 

posiedzenia Rady, na którym zawiadomienie w powyższej formie zostało przekazane. 

2. Porządek obrad w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, może być zmieniony lub 

uzupełniony jedynie w przypadkach, gdy wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają na 

to zgodę lub gdy jest to konieczne dla uchronienia Spółki przez szkodą lub w przypadku, 

gdy przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy 

członkami Rady Nadzorczej a Spółką. 

3. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 

 
§10 

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodnicz,1cy lub jego zastępca. Posiedzenia zwoływane są 

także na wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia 

Rady powinien przedstawiać proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu 

Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, 

które mają być rozpatrywane przez Radę. 

2. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. 

3. Posiedzenia Rady powinno odbywać się nie rzadziej niż 3 razy w roku. 

4. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Przewodniczącego obrad 

wybiera Rada. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z 

uwzględnieniem wszystkich spraw wniesionych do porządku obrad we wniosku o zwołanie 

posiedzenia. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić w przypadkach 

wskazanych w §9 ust.2 powyżej. 

5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w 

zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady. 

6. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej umożliwiających wspólną komunikację i identyfikację 

wszystkich uczestników posiedzenia (w tym telefon, wideokonferencja i/lub 

audiokonferencja). Przewodniczący lub jego zastępca jest zobowiązany zapewnić, aby 

każde posiedzenie Rady odbyło się w sposób umożliwiający udział w nim za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej każdemu członkowi Rady, który sobie 

tego życzy. 

7. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa 

powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi 

sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. 

 
                                               §11 



W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz właściwi dla omawianej 

sprawy pracownicy Spółki oraz inne osoby, o ile zostały zaproszone. 

§12 

1. W Rada Nadzorcza może podejmować uchwały: 

a) na posiedzeniach, 

b) w trybie pisemnym, 

c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

3 Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu 

uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, 

czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez 

członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni 

od dnia doręczenia projektu na podany przez Członka Rady jego adres do doręczeń, uznaje się 

za wstrzymanie się od głosu. 

4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

członków Rady, a w przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - powiadomienie 

wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności lub (w 

przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy udziale, co najmniej połowy składu 

Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej - 

decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

6. Jeżeli treść uchwały nie stanowi inaczej, uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jej 

podjęcia. Podjęcie uchwały w sposób opisany w ustępie 3 niniejszego paragrafu następuje z 

chwilą jej podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej albo z upływem 10 dni od 

dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej. 

7. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek 

członka Rady lub na wniosek Zarządu albo bez takiego wniosku, jeżeli uzna że jest to 

uzasadnione.  

8. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady 

Nadzorczej z podaniem wyników głosowania. 

9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość może obywać się za pośrednictwem telefonu, 

audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej. 

10. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako 

środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt 

uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez' Przewodniczącego pocztą elektroniczną 

kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty 

elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, 



niezwłocznie podpisuje się imieniem i nazwiskiem na tym projekcie uchwały, jeżeli głosuje „za" 

powzięciem proponowanej uchwały i odsyła natychmiast podpisany przez siebie projekt 

uchwały Przewodniczącemu Rady, który zlicza glosy oddane „za" uchwałą. Członkowie Rady, 

którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu zawiadamiają o tym 

niezwłocznie Przewodniczącego przy użyciu poczty elektronicznej. Nieodesłanie przez członka 

Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia 

doręczenia projektu na podany przez Członka Rady jego adres e - mail , uznaje się za 

wstrzymanie się od głosu. Wydruki oświadczeń członków Rady złożone pocztą elektroniczną 

włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej. 

 

§13 

 Głosowanie jest jawne. 

 
V. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej 

 
§ 14 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać: 

a) kolejny numer, 

b) datę i miejsce posiedzenia, 

c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, 

d) przyjęty porządek obrad, 

e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów 

oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych 

zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania. 

2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie: 

a) uchwał, 

b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie, 

c) zaleceń pokontrolnych, 

d) wniosków do Zarządu Spółki. 

3. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez 

wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu. 

4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być 

załączone do protokołu. 

5. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant. 

6. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze 

protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki. 

 

 
VI. Komitety Rady Nadzorczej 

 
 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne 



organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. 

2. W ramach Rady Nadzorczej, działa jako stały komitet: Komitet Audytu. 

§ 16 

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków. 
2. W skład danego komitetu wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. 

 
§ 17 

1. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad 

przygotowywaniem porządku obrad. 

2. Posiedzenia komitetu zwołuje Przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia 

członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o 

posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w 

posiedzeniach komitetu. 

3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, 

pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji 

zadań komitetu. 

4. Komitety składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które 

będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki. 

5. Rada Nadzorcza powołując dany komitet może uchwalić także jego regulamin. 
 

VII. Komitet Audytu 
§ 18 

1. Komitet Audytu ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest 

powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą 

czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej 

Spółki, wyników finansowych Spółki, efektywności systemu kontroli wewnętrznej. 

2. Komitet składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Komitetu powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej 

członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w 

zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 

3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący powinna być 

niezależna od Spółki, tzn. spełniać kryteria, o których mowa w art. 129 ust 3 ustawy z dnia 

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06). 

4. Członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w 

której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden 

członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub 

poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z 

zakresu tej branży. 

§19 

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić w razie powstania takiej potrzeby 

niezwłoczne uzupełnienie składu Komitetu Audytu do ustawowego minimum. 



2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: 
1) monitorowanie: 

a) procesu sprawozdawczości finansowej, 

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem 

oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 

c}  wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania 

przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń 

Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie 

audytorskiej; 

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy 

audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez 

firmę audytorską inne usługi niż badanie; 

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób 

badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a 

także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; 

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na 

świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; 

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą 

badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci 

firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; 

7} określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; 

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 

Rozporządzenia nr 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 

ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, 

uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE., zgodnie z politykami, o których mowa w 

pkt 5 i 6; 

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu 

sprawozdawczości finansowej w Spółce. 

3. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać udzielenia informacji, 

wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których 

mowa powyżej w ust.2 

4. Komitet Audytu może żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z 

Komitetem Audytu, zarządem, Radą Nadzorczą lub kluczowy biegły rewident może żądać 

omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem, Radą Nadzorczą kluczowych kwestii 

wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o 

którym mowa w art. 11 Rozporządzenia nr 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. 

5. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Komitetu Audytu ustalający zasady jego działania i 

szczegółowe kompetencje. 



VIII. Postanowienia końcowe 

 
§20 

1. Koszty działalności Rady (w tym jej Komitetów) pokrywa Spółka  

2. Rada oraz Komitety korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. 

3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady i poszczególnych Komitetów zapewnia Biuro 
Zarządu Spółki. 

 
§21 

1.   Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. 

2.     Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do udziału w 
posiedzeniach Rady. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności 
wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także do przestrzegania 
obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek 
ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. W 
kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady powinni ograniczyć się do 
podawania informacji ogólnie dostępnych. Informacje, które nie mają takiego charakteru, 
mogą być ujawniane jedynie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 
 
 

§22 
1. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania 

poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w 
posiedzeniach i pracach Zarządu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.  
3. W sprawa nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. 
 

[Translation from Polish] 

Bylaws of the Supervisory Board of Krynicki Recykling Spółka Akcyjna with its registered office in Olsztyn 

 

I General terms 

§1 

1. The Supervisory Board is the permanent supervisory body of Krynicki Recykling Spółka Akcyjna with its 
registered office in Olsztyn. 

2. The members of the Supervisory Board exercise their rights and perform their duties personally and in a 
collegial manner. 

§2 

The Supervisory Board acts based on the Commercial Companies Code, the Company's statutes and these Bylaws. 

II. Composition and appointment of the Board 

§3 



1. The Board shall be composed of five (5) to nine (9) members, including the Chairman, appointed and 
dismissed by the General Meeting. 

2. The term of office of the Supervisory Board is three years. The members of the Supervisory Board are 
appointed for an individual term of office. 

3. The number of members of the Supervisory Board is determined each time by the General Meeting. 

4. A member of the Supervisory Board should have the knowledge and experience and be able to devote the 
necessary amount of time to performing his/her duties. A member of the Board should take appropriate 
action so that the Supervisory Board receives information about important matters concerning the Company. 

5. A member of the Supervisory Board should be guided in his/her actions by the interests of the Company and 
the independence of opinions and judgements, and in particular: 

a) not to accept unjustified benefits that could have a negative impact on the assessment of the 
independence of his/her opinions and judgements, 

b) clearly voice his/her objection and dissenting opinion if he/she deems a decision of the Supervisory 
Board as contrary to the interests of the Company. 

§4 

1. Each member of the Board must provide the Management Board with information on its relationship with a 
shareholder of the Company holding shares representing no less than 5% of the total number of votes at the 
General Meeting. 

2. For the purposes of sec. 1 above, the word "relations" means economic, family or other relationship which 
could affect the standpoint of a member of the Supervisory Board on a matter being decided by the Board. 

3. A member of the Supervisory Board should inform the Board of any existing conflict of interests or the 
possibility of such a conflict occurring. 

4. A member of the Supervisory Board should refrain from speaking in any discussion and from voting on a 
resolution in a matter in which there is a conflict of interests. 

§5 

1. In the event that due to the expiry of the mandate of a member of the Supervisory Board as a result of his 
death or resignation, the number of Supervisory Board members falls by number of one below the number 
specified in the Articles of Association or in the resolution of the General Meeting, other members of the 
Supervisory Board will be obliged to appoint an additional member of the Supervisory Board so that the 
number of its members becomes equal to the number specified in the Articles of Association or in the 
resolution of the General Meeting. The appointment of such a member of the Supervisory Board will then 
be approved by the next General Meeting. In the event that the remaining members of the Supervisory 
Board do not appoint such additional member of the Supervisory Board or if the number of members of the 
Supervisory Board falls by a number greater than one below the number specified in the Articles of 
Association or in the resolution of the General Meeting, the Supervisory Board will be obliged to request 
that the Management Board convene the General Meeting in order to appoint additional members of the 
Supervisory Board so that the number of its members becomes equal to the number specified in the Articles 
of Association or in a resolution of the General Meeting. 

2. A member of the Supervisory Board should not resign from his/her function in a situation where it could have 
a negative effect on the Board's ability to act, including the adoption of resolutions by the Board. 

§6 

1. The Board elects its Chairman from among its members. 



2.  In justified cases the Chairman of the outgoing Board or any other member of the Board previously appointed 
by the Chairman shall fulfil the Chairman’s duties   until a new Chairman is elected. 

3. The Chairman may be removed before the expiry of the term of office. 

4. Statements addressed to the Supervisory Board between meetings are made to the Chairman of the 
Supervisory Board. 

Ill. Tasks and scope of activity 

§7 

1. The Board exercises supervision of the Company's activity. 

 

2. The Supervisory Board performs its tasks: 

a) at meetings of the Board, 

b) through ongoing and ad hoc supervisory and control activities, in the performance of which it may: 

(i) review the scope of duties of each department of the Company, 

(ii) request reports and explanations from the Management Board and employees of the Company, 

(iii) examine the condition of the Company's property, 

(iv) perform a financial inspection of the Company, 

(v) verify the books and documents, 

(vi) require the Management Board to instruct experts to prepare expert opinions and opinions for 
the use of the Board, if the problem in question requires special knowledge, qualifications, 
specialist activities or an assessment by an independent expert. 

3. The Supervisory Board's specific powers, requiring the Supervisory Board's resolution adopted with an 
absolute majority of the Supervisory Board members voting in favour, include: 

a) appointing or changing the auditor that audits the Company's financial statements, 

b) adopting the Bylaws of the Management Board, 

c) consenting to the Company's concluding an agreement with an underwriter, i.e. the agreement 
referred to in Art. 433 § 3 of the Commercial Companies Code, 

d) consenting to the acquisition, sale of real estate, perpetual usufruct or a share in real estate, 

e) determining the number of the members of the Management Board within the limits specified in §18 
point 1 of the Statutes, 

f) appointing and dismissing members of the Management Board, including the President of the 
Management Board, 

g) consenting to the Company's entering into agreements with members of the Management Board, 
their spouses or cohabitants, relatives or kinsmen by affinity up to the second degree, adopted 
children or adoptive parents, any persons related to them by virtue of guardianship or curatorship, 



and any entities in which any such person is a dominant entity, a manager or supervisor and a 
shareholder holding no less than 10% of shares; 

h) consenting to the sale, tenancy, exchange or other disposal as part of one or more related 
transactions with the Company's assets (other than real estate), the market value of which is higher 
than PLN 465,000 (four hundred and sixty five thousand zlotys) if such activity has not been 
provided for in the annual budget of the Company; 

i) consenting to the lease and tenancy of real estate (including warehouses) with the total amount 
specified in the agreement exceeding PLN 930,000 (nine hundred and thirty thousand zlotys); 

j) consenting to the making of any expenditures (including capital expenditures) which are not 
provided for in the Company's annual budget, provided that the amount of such expenditure 
(whether made under a single transaction or a series of related transactions) exceeds PLN 465,000 
(four hundred and sixty five thousand zlotys); 

k) consenting to the Company's incurring any financial obligation, such as a credit, loan, simple loan, 
hedging, factoring, sale and leaseback, or incurring other pecuniary debt, if the value of such liability 
exceeds the amount provided for in the annual budget of the Company by more than PLN 465,000 
(four hundred and sixty five thousand zlotys), with the exception of obligations for the provision of 
services and the delivery of goods contracted as part of the ordinary course of business conducted 
by the Company; 

l) consenting to the granting of sureties, guarantees by the Company, encumbering any of the 
Company's assets or providing other security on the Company's assets for the benefit of persons 
referred to in item h) above, if the total value of the debt covered by the surety, guarantee, 
encumbrance on the Company's property or other security exceeds or may exceed PLN 100,000 
(one hundred thousand zlotys); 

m) defining the legal policy of concluding contracts (including general terms and conditions); 

n) consenting to orders / sales contracts, credit notes, rebates, discounts and price increases, the total 
contractual value of which exceeds PLN 930,000 (nine hundred and thirty thousand zlotys); 

o) approving activities within the supply chain and procurement contracts, including supplies, the total 
contractual value of which exceeds PLN 465,000 (four hundred and sixty-five thousand zlotys); 

p) approving changes in HR policies, changes in the organizational chart (in terms of positions and full-
time equivalent), changes in the amount of remuneration and benefits not covered by the group's 
HR policy, incentive programs; 

q) approving legal actions to be taken in relation to disputes, litigation, intellectual property, the value 
of which exceeds PLN 250,000 (two hundred and fifty thousand zlotys); 

r) providing guidelines to the Management Board regarding the exercise of voting rights at 
shareholders' meetings / general meetings of companies in which the Company holds stocks, shares 
or other participation units; 

s) adopting the bylaws of the Supervisory Board; whereas, all of the above issues require a resolution 
of the Supervisory Board adopted with votes in favour of the resolution by an absolute majority of 
members of the Supervisory Board. 

4.The Supervisory Board approves the following prepared by the Management Board: 

a) the annual budgets of the Company, 

b) the (long-term) development plans of the Company, 



c) the organisational structure of the Company and any changes thereto. 

5. The Supervisory Board must ensure that the auditor conducting the audit of the Company's financial 
statements is changed at least once every five financial years and that the entity is appointed in accordance 
with the applicable provisions of law. 

§8 

1. To exercise its powers, the Board may review each department of the Company's activities, request reports 
and explanations from the Management Board, review the assets and verify books and documents. 

2. The Board has the right to demand that the necessary expert opinions and investigations be carried out in 
relation to matters which it is responsible for supervising and inspecting. 

IV. Manner of convening and conducting deliberations 

§9 

1. Notice of a planned Board meeting shall be given by registered mail, fax or e-mail to the addresses, fax 
numbers or e-mail addresses of the members of the Board given by them for the delivery of any materials for 
the Board meetings at least seven days before the date thereof. For valid reasons, the Chairman of the Board 
may bring the deadline forward after obtaining the consent of all the members of the Supervisory Board. The 
notification should specify the date, place and agenda of the meeting. Where all members of the Board are 
present at a given meeting, the oral communication by the President of the Board of the date, place and 
agenda of the next meeting, recorded in the minutes of the Board meeting, at which the notification in the 
above form was communicated, will be deemed an effective means of notification. 

2. The agenda of the relevant meeting may be amended or supplemented only where all members of the Board 
are present and expressly agree to that, or where it is necessary to protect the Company from damage, or 
where the subject of the resolution is to determine whether there is a conflict of interests between the 
members of the Supervisory Board and the Company. 

3. The Board is capable of adopting resolutions if at least half of its members are present at the meeting and all 
the members have been invited. 

§10 

1. Meetings of the Board shall be convened by the Chairman or his/her deputy. Meetings may also be convened 
at the request of the Management Board or a member of the Supervisory Board. A request to convene a 
Board meeting should present the proposed agenda of the Board's deliberations and the persons of the Board 
and the Management Board whose participation in the meeting is justified in view of the issues that the Board 
is to consider. 

2. The meeting should take place within two weeks of the date on which the request is made. 

3. The Board should meet at least three times a year. 

4. The deliberations must be chaired by the Chairman, and in his/her absence the Board elects a chairman. The 
Chairman of the Supervisory Board determines the agenda of the deliberations of the meeting, taking into 
account all matters brought before the meeting in the request to convene the meeting. An amendment to 
the proposed agenda may take place in the cases mentioned in §9 sec. 2 above. 

5. Meetings of the Board are held at the registered office of the Company or other place mentioned in the 
notification convening the Board meeting. 

6. Members of the Board may participate in each Board meeting via electronic means of communication 
enabling joint communication and identification of all the meeting's participants (including telephone, 
videoconference and/or audioconference). The Chairman or his/her deputy is obliged to ensure that each 



Board meeting is held in a manner enabling participation therein via electronic means of communication to 
any Board member who wishes so. 

7. A meeting of the Board may be held without being convened formally, as referred to above, provided that all 
the members of the Board have given their consent and none of them object to the agenda of the meeting. 

 

§11 

The meetings of the Board may be attended by members of the Management Board and employees of the Company 
and other persons, if they are invited. 

§ 12 

1. The Supervisory Board may adopt the following resolutions: 

a) at meetings, 

b) in writing, 

c) by means of direct long-distance communication. 

2. A member of the Supervisory Board may participate in the adoption of the Board's resolutions by casting its 
vote in writing through another member of the Supervisory Board. 

3. A resolution of the Supervisory Board may be adopted by individual Board members' signing the draft 
resolution stating the date of casting the votes and specifying whether they are casting their votes for or 
against the resolution or are abstaining from voting. Where  a member of the Supervisory Board fails to send 
the draft resolution signed as described above within 10 days of the date of delivery of the draft to the address 
provided by the member of the Board, it shall be considered that the member has abstained from voting. 

4. For resolutions of the Supervisory Board to be valid, all the members of the Supervisory Board must be 
invited, and in the case of resolutions adopted in writing or by means of direct long-distance communication 
- all the members of the Supervisory Board must be notified of the content of the draft resolution. 

5. The Supervisory Board adopts resolutions by an ordinary majority of votes, in the presence or (in the case of 
resolutions adopted in writing or by direct long-distance communication) with the participation of at least 
half the composition of the Supervisory Board. In the event of equality of voting on a resolution, the Chairman 
of the Supervisory Board will have the casting vote. 

6. Unless a resolution of the Supervisory Board states otherwise, it comes into force on the date it is adopted. 
The adoption of a resolution in the manner described in section 3 of this paragraph occurs at the time it is 
signed by all the members of the Supervisory Board or after the expiry of 10 days from the date the draft 
resolution was delivered to the members of the Supervisory Board. 

7. Adopting a resolution in writing or by means of direct long-distance communication may be ordered by the 
Chairman of the Supervisory Board at the request of a member of the Board or at the request of the 
Management Board or without such a request, if he/she considers it is justified.  

8. Resolutions adopted in writing or by means of direct long-distance communication will be presented at the 
next meeting of the Supervisory Board with the results of the voting. 

9. Adoption of resolutions by the Supervisory Board by means of direct long-distance communication is carried 
out by telephone, audioconference, videoconference or e-mail. 

10. The Supervisory Board uses e-mail as means of direct long-distance communication to adopt resolutions in 
such a way that the draft resolution drawn up in writing is sent by the Chairman by e-mail in turn to all the 
members of the Supervisory Board to the e-mail addresses they provided earlier. Each member of the 



Supervisory Board, after reading the draft resolution, must promptly sign his/her name and surname on the 
draft resolution, if he/she votes "for" the proposed resolution, and must immediately return the signed draft 
to the Chairman of the Board, who counts the votes cast "for" the resolutions. Members of the Board who 
voted against the resolution or abstained from voting must promptly notify the Chairman of the Board of the 
same by e-mail. Where a member of the Supervisory Board does not return the draft resolution signed in the 
above manner within 10 days of the date of delivery of the draft to the e-mail address provided by the 
Member of the Supervisory Board, it will be considered he/she has abstained from voting. Printouts of 
statements of the members of the Supervisory Board made by e-mail should be attached to the minutes of 
the Supervisory Board. 

§13 

Voting is open. 

V. Minutes of the meeting of the Supervisory Board 

§ 14 

1. Meetings of the Board are minuted. The minutes should state: 

a) the sequential number, 

b) the date and place of the meeting, 

c) a list of the names of the members of the Supervisory Board and other persons present at the meeting, 

d) the agenda accepted, 

e) the course of the proceedings, i.e. a summary of the discussions, the content of the resolutions adopted 
and the number of votes cast for individual resolutions, the content of dissenting opinions or 
reservations concerning the resolutions or the decisions voted. 

2. At Board meetings, decisions are taken in the form of: 

a) resolutions, 

b) motions and opinions for the General Meeting, 

c) post-inspection recommendations, 

d) motions to the Management Board of the Company. 

3. The resolutions of the Board are marked with sequential numbers. Resolutions must be signed by all the 
members of the Board taking part in the meeting. 

4. Plans, reports, motions and other matters that are the subject of the deliberations should be attached to the 
minutes. 

5. The Chairman of the Board and the secretary sign the minutes. 

6. The originals of the minutes of the meeting of the Supervisory Board together with the schedules thereto are 
stored in the book of minutes of the Supervisory Board. The book of minutes is stored at the Company's 
registered office. 

VI. Committees of the Supervisory Board 

§ 15 



1. The Supervisory Board may establish permanent or ad hoc committees, which act as collegiate advisory and 
opinion-issuing bodies of the Supervisory Board.  

2. As part of the Supervisory Board, the following is established as a permanent committee: Audit Committee. 

§ 16 

1. The Supervisory Board establishes a committee in a resolution, appointing its members it from the 
Supervisory Board. 

2. A committee is composed of three (3) to five (5) members. 

§ 17 

1. The works of the committee will be managed by the Chairman of the committee. He/she  also supervises the 
preparation of the agenda. 

2. Meetings of the committee are convened by the Chairman of the committee, who invites the members of 
the committee to the meeting and notifies all the other members of the Supervisory Board of the meeting. 
All the members of the Supervisory Board have the right to participate in the meetings of the committee. 

3. The Chairman of the committee may invite to the meetings of the committee members of the Management 
Board, employees of the Company and other persons whose participation in the meeting is useful for the 
implementation of the committee's tasks. 

4. The committees submit annual reports on their activities to the Supervisory Board, which the Management 
Board will make available to shareholders. 

5. When establishing a committee, the Supervisory Board can also adopt its bylaws. 

VII. Audit Committee 

§ 18 

1. The Audit Committee is an advisory and opinion-issuing body of the Supervisory Board and is set up for the 
purpose of improving the efficiency of the Supervisory Board's performance of supervisory activities in the 
field of auditing the correctness of the Company's financial reporting, the Company's financial results, and 
the effectiveness of the internal control system. 

2. The Committee is composed of no fewer than  three (3) the members, including the Chairman and Vice-
Chairman of the Committee appointed by the Supervisory Board from among its number. At least one 
member of the audit committee must have the knowledge and skills in accounting or the auditing of financial 
statements. 

3. The majority of the members of the audit committee, including its chairman, should be independent of the 
Company, i.e. they should meet the criteria mentioned in Art. 129 sec. 3 of the Act on Statutory Auditors, 
Audit Firms and Public Oversight of 11 May 2017 (Journal of Laws of 2017, item 1089 of 6 June 2017). 

4. The members of the audit committee should have knowledge and skills in the industry in which the Company 
operates . This condition is considered fulfilled if at least one member of the audit committee has knowledge 
and skills in the industry or individual members have knowledge and skills in specific areas of the industry. 

§19 

1. If necessary, the Supervisory Board must promptly ensure any vacancy on the Audit Committee is filled so 
that the composition has the statutory minimum number of members. 

2. The tasks of the audit committee include in particular: 



1) monitoring: 

a) the financial reporting process, 

b) the effectiveness of the internal control system and risk management systems and internal audit, 
including financial reporting, 

c)  the performance audit activities, in particular the auditor's conduct of the audit, taking into 
account any conclusions and findings of the Audit Oversight Committee resulting from the audit 
carried out by the audit firm; 

2) controlling and monitoring the independence of the statutory auditor and the audit firm, in particular 
where the audit firms provides the Company with services other than auditing; 

3) informing the Supervisory Board of the results of the audit and explaining how the audit contributed 
to the reliability of the Company's financial reporting, and what the role of the audit committee was in 
the audit process; 

4) assessing the independence of the statutory auditor and agreeing to the auditor's providing the 
permitted services that are not an audit in the Company; 

5) developing a policy for the appointment of an audit firm to conduct the audit; 

6) the development of a policy for the provision of permitted services that are not an audit by the audit 
firm that conducts the audit, by entities related to the audit firm and by a member of the audit firm's 
network; 

7)  specifying the procedure by which the Company appoints an audit firm; 

8) presenting to the Supervisory Board the recommendations referred to in Article 16(2) of Regulation 
(EU) No. 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific 
requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 
2005/909/EC , in accordance with the policies referred to in points 5 and 6; 

9) presenting  recommendations aimed at ensuring the integrity of the Company's financial reporting 
process. 

3. The Audit Committee may, without the intermediary of the Supervisory Board, request information, 
explanations and documents necessary for the performance of the tasks referred to above in sec. 2. 

4. The Audit Committee may request that the key statutory auditor discuss with the Audit Committee, the 
Supervisory Board, the management board, or the key statutory auditor may request a discussion with the 
Audit Committee, the Management Board, the Supervisory Board of key issues arising from the audit that will 
be listed in the additional report referred to in Article 11 of Regulation (EU) No. 537/2014 of the European 
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-
interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC. 

5. The Supervisory Board adopts the Bylaws of the Audit Committee, which determine the principles of its 
activities and detailed powers. 

VIII. Final terms 

§20 

1. The costs of the Board's activities (including its Committees) are covered by the Company. 

2. The Board and the Committees use the offices, equipment and materials of the Company. 



3. The administrative and technical services for the Board and the various Committees is provided by the 
Company's Management Board Office. 

§21 

1. The members of the Board may receive a remuneration as determined by the General Meeting. 

2. The members of the Board shall exercise their rights and perform their duties personally and must attend 
meetings of the Board. The members of the Supervisory Board are obliged to keep all information constituting 
business secrets confidential  and to comply with the provisions applicable in the Company on the protection 
of confidential information. This obligation continues after the members of the Supervisory Board cease to 
hold their positions on the Board. In their dealings with the mass media, the members of the Board should 
confine themselves to providing information that is generally available. Information that is not of this nature 
may be disclosed only by the Chairman of the Supervisory Board. 

§22 

1. The Board may delegate from its number members to perform particular supervisory activities individually, 
including participating, depending on the needs, in the meetings and work of the Management Board. 

2. These Bylaws come into force on the date of adoption. 

3. The relevant provisions of the Commercial Companies Code and the Company's Statutes apply to matters not 
regulated in these Bylaws. 

 


