
Proponowana zmiana Statutu MAXCOM S.A. 

 

Zarząd MAXCOM S.A. podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian 
Statutu MAXCOM S.A.: 

 

Proponowana zmiana § 19 ust. 2 Statutu: 

1) uchylenie w § 19 ust. 2 litery j 

2) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmiana numeracji w § 19 ust. 2 Statutu Spółki 
w ten sposób, że obecne lit. k- m zostają oznaczone jako lit. j – l, wobec czego § 19 ust. 2 
Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: 

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do 
kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; 

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz 
wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; 

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych ocen; 

d) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 
finansowego Spółki; 

e) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu; 

f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; 

g) ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych 
członków Zarządu; 

h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki; 

i) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki; 

j) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki; 

k) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej; 

l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.” 

 

Dotychczasowa treść § 19 ust. 2 Statutu: 

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w innych postanowieniach niniejszego statutu, do 
kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; 

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz 
wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; 



c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników powyższych ocen; 

d) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 
finansowego Spółki; 

e) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu oraz zmiany tego Regulaminu; 

f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; 

g) ustalanie lub zmiana zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych 
członków Zarządu; 

h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki; 

i) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki; 

j) wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych spółek 
oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia; 

k) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki; 

l) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej; 

m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.” 

 


