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Warszawa, 16 czerwca 2005r. 

 

PROJEKTY UCHWAŁ  

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ  

CAPITAL PARTNERS 

 

Zarz�d Spółki Capital Partners S.A. przedstawia tre�� projektów uchwał, które maj� by� 
przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzie� 24 czerwca 2005r. 

 

 

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie uchyleniu tajno�ci głosowania w sprawie powołania komisji 
skrutacyjnej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajno�� głosowania w sprawie 
powołania komisji skrutacyjnej. 

 
 

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki 
Capital Partners S.A. zawieraj�cego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z 
przepływu �rodków pieni��nych oraz informacj� dodatkow� za rok obrotowy 2004, 
zgodnie z którymi suma bilansowa zamkn�ła si� kwot� 2.031.819,63 PLN (słownie: 
dwa miliony trzydzie�ci jeden tysi�cy osiemset dziewi�tna�cie złotych i sze��dziesi�t 
trzy grosze), zysk netto Spółki wyniósł 1.171.856,34 PLN (słownie: jeden milion sto 
siedemdziesi�t jeden tysi�cy osiemset pi��dziesi�t sze�� złotych i trzydzie�ci cztery 
grosze), kapitał własny wzrósł o kwot� 1.171.856,34 PLN (słownie: jeden milion sto 
siedemdziesi�t jeden tysi�cy osiemset pi��dziesi�t sze�� złotych i trzydzie�ci cztery 
grosze), zwi�kszenie stanu �rodków pieni��nych o kwot� 747.726,26 PLN (słownie: 
siedemset czterdzie�ci siedem tysi�cy siedemset dwadzie�cia sze�� złotych i 
dwadzie�cia sze�� groszy) oraz po zapoznaniu si� z opini� biegłego rewidenta – POL-
TAX Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� - z badania sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki za rok 2004, zatwierdza sprawozdanie 
finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2004.  



Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Capital Partners 

 

2

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalno�ci Zarz�du Spółki za rok 
2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z 
działalno�ci Spółki w roku obrotowym trwaj�cym od dnia 1 stycznia 2004r. do 31 
grudnia 2004r. 

 

 

 

Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno�ci w roku 
2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady 
Nadzorczej zawieraj�ce wyniki oceny sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki w 
roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 w zakresie ich 
zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a tak�e ocen� 
wniosku Zarz�du, co do podziału zysku za rok obrotowy 2004. 

 
 
 

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie podziału zysku za rok 2004 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczy� zysk za rok 2004 w 
wysoko�ci 1.171.856,34 PLN (słownie: jeden milion sto siedemdziesi�t jeden tysi�cy 
osiemset pi��dziesi�t sze�� złotych i trzydzie�ci cztery grosze) na pokrycie straty netto 
za rok obrotowy 2002r. 

Niepokryt� z zysku za rok obrotowy 2004 cz��� straty za rok obrotowy 2002 tj. 
336.238,12 PLN (słownie: trzysta trzydzie�ci sze�� tysi�cy dwie�cie trzydzie�ci osiem 
złotych i dwana�cie groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokry� 
zyskami osi�gni�tymi w przyszłych okresach. 
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Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowi�zków  
przez Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, pana Jana Rynkiewicza 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi�zków w 
roku obrotowym 2004, w okresie pełnienia funkcji trwaj�cym od dnia 1 stycznia 2004r. 
do dnia 29 czerwca 2004r. przez Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Spółki Capital 
Partners S.A., pana Jana Rynkiewicza. 

 

Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowi�zków  
przez Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej, pana Jacka Jaszczołta 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi�zków w 
roku obrotowym 2004, w okresie pełnienia funkcji trwaj�cym od dnia 1 stycznia 2004r. 
do dnia 31 grudnia 2004r. przez Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej Spółki 
Capital Partners S.A., pana Jacka Jaszczołta. 

�

Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowi�zków  
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Zbigniewa Kuli�skiego 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi�zków w 
roku obrotowym 2004, w okresie pełnienia funkcji trwaj�cym od dnia 1 stycznia 2004r. 
do dnia 31 grudnia 2004r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., 
pana Zbigniewa Kuli�skiego. 

 

Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowi�zków  
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Zbigniewa Haydera 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi�zków w 
roku obrotowym 2004, w okresie pełnienia funkcji trwaj�cym od dnia 29 czerwca 
2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital 
Partners S.A., pana Zbigniewa Haydera. 

�
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Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowi�zków  
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Tomasza Kozieła 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi�zków w 
roku obrotowym 2004, w okresie pełnienia funkcji trwaj�cym od dnia 29 czerwca 
2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital 
Partners S.A., pana Tomasza Kozieła. 

 
Uchwała nr .... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 

z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowi�zków  
przez Członka Rady Nadzorczej, pana Michała Suflid� 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi�zków w 
roku obrotowym 2004, w okresie pełnienia funkcji trwaj�cym od dnia 29 czerwca 
2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital 
Partners S.A., pana Michała Suflid�. 

 

Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowi�zków  
przez Prezesa Zarz�du, pana Pawła Bala 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi�zków w 
roku obrotowym 2004, w okresie pełnienia funkcji trwaj�cym od dnia 1 stycznia 2004r. 
do dnia 31 grudnia 2004r. przez Prezesa Zarz�du Spółki Capital Partners S.A., pana 
Pawła Bala. 

 

Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowi�zków  
przez Wiceprezesa Zarz�du, pana Konrada Korobowicza 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi�zków w 
roku obrotowym 2004, w okresie pełnienia funkcji trwaj�cym od dnia 1 stycznia 2004r. 
do dnia 31 grudnia 2004r. przez Wiceprezesa Zarz�du Spółki Capital Partners S.A., 
pana Konrada Korobowicza 
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Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki Capital Partners S.A. niniejszym zatwierdza nast�puj�ce zmiany 
w Regulaminie Rady Nadzorczej, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Uchwał� nr 21 z dnia 29 czerwca 2004r. 
Jednocze�nie Walne Zgromadzenie zobowi�zuje Zarz�d Capital Partners S.A. do 
sporz�dzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej w terminie 14 dni: 
 

1. W § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje si� ust�p 2 o nast�puj�cej tre�ci: 

  „2.  Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych 
(KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.” 

2. Dotychczasowy § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu: 

 „1.  Rada składa si� z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym 
Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego. Liczb� członków Rady uchwala 
Walne Zgromadzenie.” 

otrzymuje nowe, nast�puj�ce brzmienie: 

 „1.  Rada Nadzorcza składa si� od 5 (pi�ciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym 
Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego, gdzie przynajmniej połow� jej 
członków stanowi� członkowie niezale�ni, a w przypadku gdy jeden 
akcjonariusz posiada pakiet akcji daj�cy mu ponad 50% ogólnej liczby 
głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezale�nych członków.”  

3. Skre�la si� dotychczasowe ust�py 2, 3, 4 i 5 w § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej: 

 „2.  Do momentu, gdy suma zobowi�za� Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji 
w uj�ciu nominalnym przekracza warto�� sumy kapitałów akcyjnego i 
zapasowego Spółki według stanu na dzie� ostatniego podanego do publicznej 
wiadomo�ci kwartalnego sprawozdania finansowego, w skład Rady 
Nadzorczej wchodzi do 4 (czterech) przedstawicieli Obligatariuszy. 

 3. W przypadku, gdy suma zobowi�za� Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji 
w uj�ciu nominalnym wynosi od 50 do 100% warto�ci sumy kapitałów 
akcyjnego i zapasowego Spółki według stanu na dzie� ostatniego podanego do 
publicznej wiadomo�ci kwartalnego sprawozdania finansowego, w skład Rady 
Nadzorczej wchodzi do 3 (trzech) przedstawicieli Obligatariuszy. 

 4.  Przedstawiciele Obligatariuszy s� powoływani w skład Rady Nadzorczej w 
sposób nast�puj�cy: 

 a)  kandydatów na członków Rady b�d�cych przedstawicielami Obligatariuszy 
nale�y zgłasza� Zarz�dowi na pi�mie nie pó�niej ni� na 7 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia, którego porz�dek obrad przewiduje zmiany w 
składzie Rady; 

 b)  kandydatów na członków Rady mog� zgłasza� wył�cznie Obligatariusze, 
którzy udokumentowali fakt posiadania co najmniej 10% udziału w ogólnej 
sumie wyemitowanych przez spółk� obligacji w uj�ciu nominalnym; 
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 c)  w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur nie przekracza liczby miejsc 
w Radzie dost�pnych dla przedstawicieli Obligatariuszy, zgłoszeni przez 
Obligatariuszy kandydaci wchodz� w skład Rady; 

 d)  o ile zachodzi warunek wskazany w pkt.2, w przypadku, gdy liczba 
zgłoszonych kandydatur przekracza liczb� miejsc w Radzie dost�pnych dla 
przedstawicieli Obligatariuszy, w skład Rady wchodzi: 

 i)  jeden kandydat zgłoszony ł�cznie przez Obligatariuszy, którzy 
udokumentowali fakt posiadania najwy�szego udziału w ogólnej sumie 
wyemitowanych przez spółk� obligacji w uj�ciu nominalnym, 

 ii)  jeden kandydat zgłoszony ł�cznie przez Obligatariuszy, którzy 
udokumentowali fakt posiadania drugiego co do wielko�ci udziału w ogólnej 
sumie wyemitowanych przez Spółk� obligacji w uj�ciu nominalnym, 

 iii) jeden kandydat zgłoszony ł�cznie przez Obligatariuszy, którzy 
udokumentowali fakt posiadania trzeciego co do wielko�ci udziału w ogólnej 
sumie wyemitowanych przez spółk� obligacji w uj�ciu nominalnym, 

 iiii) jeden kandydat zgłoszony ł�cznie przez Obligatariuszy, którzy 
udokumentowali fakt posiadania czwartego co do wielko�ci udziału w ogólnej 
sumie wyemitowanych przez spółk� obligacji w uj�ciu nominalnym. 

 e)  w przypadku braku mo�liwo�ci ustalenia w sposób, o którym mowa w pkt.d 
członków Rady wskazanych przez Obligatariuszy, Walne Zgromadzenie ma 
prawo dokona� wyboru członków Rady spo�ród wszystkich wskazanych przez 
Obligatariuszy osób. 

 5. Przedstawiciele akcjonariuszy s� wybierani w skład Rady Nadzorczej zgodnie 
z uregulowaniami Statutu Spółki.” 

4. Dodaje si� w § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej nowe ust�py 2, 3, 4 i 5 o 
nast�puj�cym brzmieniu: 

 „2.  Liczb� członków Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie. 
 3.  Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 par. 3 

Kodeksu Spółek Handlowych, powinni posiada� nale�yte wykształcenie, 
odpowiednie do�wiadczenie zawodowe, reprezentowa� wysoki poziom 
moralny oraz by� w stanie po�wi�ci� niezb�dn� ilo�� czasu, pozwalaj�c� im w 
sposób wła�ciwy wykonywa� swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. 

 4.  Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z o�wiadczeniem o zgodzie na 
kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawi� aktualny �yciorys, a 
w przypadku „Niezale�nego Członka” Rady Nadzorczej, powinien on 
dodatkowo zło�y� o�wiadczenie, i� spełnia wymogi „Niezale�nego Członka”, 
okre�lone w Statucie Spółki. 

 5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnowa� z pełnienia swej funkcji 
w trakcie kadencji, je�eli mogłoby o uniemo�liwi� działanie Rady, a w 
szczególno�ci, je�eli mogłoby to uniemo�liwi� podj�cie istotnej uchwały.”  

5. W § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje si� ust�p 5 o nast�puj�cej tre�ci: 
„5.  Członek Rady nadzorczej powinien bez zb�dnej zwłoki informowa� 

pozostałych członków Rady o: 
a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymywa� si� od 
zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyj�ciem uchwały w 
sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz 
b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powi�zaniach Członka Rady z 
okre�lonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem wi�kszo�ciowym, 
które mog� mie� wpływ na sprawy Spółki.”  
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6. Dotychczasowe ust�py 2 i 3 § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej zostaj� odpowiednio 
zmienione na ust�py 3 i 4 § 4, oraz zostaje dodany nowy ust. 2 § 4 o nast�puj�cej 
tre�ci: 
„2.  Członkowie Rady nadzorczej powinni podejmowa� odpowiednie działania, 

aby otrzymywa� od Zarz�du Spółki 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.” 

7. W § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje si� ust�p 4 o nast�puj�cej tre�ci: 
 „4.   Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grup� akcjonariuszy do stałego 

pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 par. 2 Kodeksu Spółek handlowych lub 
oddelegowany do indywidualnego wykonywania okre�lonych czynno�ci 
nadzorczych przez rad� powinien składa� Radzie nadzorczej szczegółowe 
sprawozdania z pełnionej funkcji za ka�dym razem, gdy Rada Nadzorcza 
wyrazi tak� wol�, i nie rzadziej ni� raz do roku, przed dokonaniem czynno�ci 
okre�lonych w art. 383 § 3 KSH.” 

8. W § 9 dodano nowy punkt w brzmieniu: 

„ o)  wyra�enie na wniosek Zarz�du opinii na temat projektów uchwał, które maj� 
by� przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu.” 

9. W § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje si� ust�p 7 o nast�puj�cej tre�ci: 
 „7.  Porz�dek obrad Rady Nadzorczej nie powinien by� zmieniany lub uzupełniany 

w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczy�, z wyj�tkiem przypadków, gdy: 
a)  wszyscy członkowie Rady s� obecni i wyra�aj� zgod� na zmian� lub 

uzupełnienie porz�dku obrad, 
b)  podj�cie stosownych działa� przez Rad� jest niezb�dne by uchroni� 

Spółk� przed szkod�, 
c)  przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów mi�dzy 

członkiem Rady a Spółk�.  
Wnioski o charakterze porz�dkowym i technicznym mog� by� zawsze 
przedmiotem wa�nej uchwały, nawet je�eli nie zostały zamieszczone w 
porz�dku obrad.” 

10. Rozdział „POSTANOWIENIA KO�COWE” § 17 Regulaminu Rady Nadzorczej 
został zmieniony na Rozdział „POSTANOWIENIA KO�COWE” § 19, oraz 
dodano nowy Rozdział „KOMITETY RADY NADZORCZEJ” § 17 i § 18 o 
nast�puj�cej tre�ci: 

„KOMITETY RADY NADZORCZEJ 
§ 17 

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu.  
2. Komitet Audytu liczy od 2 do 3 członków, przy czym nie mniej ni� 2 członków 

Komitetu Audytu powinno by� Członkami Niezale�nymi Rady Nadzorczej. 
3. Członkowie Komitetu Audytu powinni posiada� wiedz� i do�wiadczenie 

zawodowe w zakresie rachunkowo�ci i finansów. 
4. Zadaniem Komitetu Audytu jest zapoznanie si� ze sprawozdaniem finansowym, 

z raportem z badania sprawozdania finansowego i z opini� biegłego rewidenta 
oraz sporz�dzenie dla Rady Nadzorczej propozycji oceny sprawozdania 
finansowego.  

5. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej wybór biegłego rewidenta. 
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6. Komitet Audytu mo�e tak�e, na mocy odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej 
wykonywa� inne funkcje zwi�zane ze sprawowaniem nadzoru nad 
rachunkowo�ci� Spółki. 

7. Komitet Audytu jest zobowi�zany do składania Radzie Nadzorczej rocznego 
sprawozdania ze swojej działalno�ci. 

§ 18 
1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Wynagrodze�.  
2. Komitet Wynagrodze� liczy 2 członków. 
3. Zadaniem Komitetu Wynagrodze� jest proponowanie zasad zatrudnienia i 

wynagradzania członków Zarz�du oraz monitorowanie systemu wynagradzania i 
premiowania pracowników Spółki.  

4. Komitet Wynagrodze� jest zobowi�zany do składania Radzie Nadzorczej 
rocznego sprawozdania ze swej działalno�ci.” 

 

Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki  

 
Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działaj�c na podstawie art. 430 § 1 kodeksu 
spółek handlowych, wprowadza nast�puj�ce zmiany w Statucie Spółki: 

1. § 14.1. Statutu w brzmieniu: 

„§ 14.1. Rada Nadzorcza składa si� z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym 
Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego.”, 

otrzymuje nowe, nast�puj�ce brzmienie:  

„§ 14.1. Rada Nadzorcza składa si� od 5 (pi�ciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym 
Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego, gdzie przynajmniej połow� jej członków 
stanowi� członkowie niezale�ni, a w przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji 
daj�cy mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch 
niezale�nych członków.” 

2. W § 14 usuwa si� dotychczasowe ust�py 2, 3, 4 i 5 w brzmieniu: 

„2. Do momentu, gdy suma zobowi�za� Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji w uj�ciu 
nominalnym przekracza warto�� sumy kapitałów akcyjnego i zapasowego Spółki według 
stanu na dzie� ostatniego podanego do publicznej wiadomo�ci kwartalnego sprawozdania 
finansowego, w skład Rady Nadzorczej wchodzi do 4 (czterech) przedstawicieli 
Obligatariuszy.  

3. W przypadku, gdy suma zobowi�za� Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji w uj�ciu 
nominalnym wynosi od 50 do 100% warto�ci sumy kapitałów akcyjnego i zapasowego 
Spółki według stanu na dzie� ostatniego podanego do publicznej wiadomo�ci kwartalnego 
sprawozdania finansowego, w skład Rady Nadzorczej wchodzi do 3 (trzech) przedstawicieli 
Obligatariuszy. 

4. Przedstawiciele akcjonariuszy s� wybierani w skład Rady Nadzorczej zgodnie z 
uregulowaniami niniejszego Statutu.  

5. Przedstawiciele Obligatariuszy s� powoływani w skład Rady Nadzorczej w sposób 
nast�puj�cy: 
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a) Kandydatów na członków Rady Nadzorczej b�d�cych przedstawicielami Obligatariuszy 
nale�y zgłasza� Zarz�dowi na pi�mie nie pó�niej ni� na 7 dni przed terminem WZ, którego 
porz�dek obrad przewiduje zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 

b) Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mog� zgłasza� wył�cznie Obligatariusze, 
którzy udokumentowali fakt posiadania co najmniej 10% udziału w ogólnej sumie 
wyemitowanych przez spółk� obligacji w uj�ciu nominalnym;  

c) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur nie przekracza liczby miejsc w Radzie 
Nadzorczej dost�pnych dla przedstawicieli Obligatariuszy, zgłoszeni przez Obligatariuszy 
kandydaci wchodz� w skład Rady Nadzorczej;  

d) O ile zachodzi warunek wskazany w pkt.2, w przypadku, gdy liczba zgłoszonych 
kandydatur przekracza liczb� miejsc w Radzie Nadzorczej dost�pnych dla przedstawicieli 
Obligatariuszy, w skład Rady Nadzorczej wchodzi:  

i) Jeden kandydat zgłoszony ł�cznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt 
posiadania najwy�szego udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez spółk� obligacji w 
uj�ciu nominalnym.  

ii) Jeden kandydat zgłoszony ł�cznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt 
posiadania drugiego co do wielko�ci udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez Spółk� 
obligacji w uj�ciu nominalnym.  

iii) Jeden kandydat zgłoszony ł�cznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt 
posiadania trzeciego co do wielko�ci udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez spółk� 
obligacji w uj�ciu nominalnym. 

iiii) Jeden kandydat zgłoszony ł�cznie przez Obligatariuszy, którzy udokumentowali fakt 
posiadania czwartego co do wielko�ci udziału w ogólnej sumie wyemitowanych przez 
spółk� obligacji w uj�ciu nominalnym. 

e) W przypadku braku mo�liwo�ci ustalenia w sposób, o którym mowa w pkt.d członków 
Rady Nadzorczej wskazanych przez Obligatariuszy, Walne Zgromadzenie ma prawo 
dokona� wyboru członków Rady Nadzorczej spo�ród wszystkich wskazanych przez 
Obligatariuszy osób.” 

3. W § 14 Statutu dodaje si� nowy ust�p 2 i 3 o nast�puj�cej tre�ci: 

„2. Za niezale�nego członka Rady Nadzorczej uznaje si� osob�, która jest wolna od 
jakichkolwiek powi�za�, mog�cych istotnie wpłyn�� na zdolno�� takiego niezale�nego 
członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególno�ci osob�, która nie jest w 
jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powi�zana ze Spółk�, jej akcjonariuszami, 
jej pracownikami, podmiotami powi�zanymi ze Spółk� lub ich pracownikami, jak i 
nieposiadaj�c� �adnych powi�za� z przedsi�biorcami prowadz�cymi działalno�� 
konkurencyjn�, ich pracownikami, podmiotami powi�zanymi z takimi przedsi�biorstwami 
lub z ich pracownikami.  

3. Powoływanie w skład Rady Nadzorczej członków, jak równie� powoływanie członków 
Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami reguluje Regulamin Walnego 
Zgromadzenia Spółki.”  

4. W § 14 dotychczasowy ust. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oznacza si� odpowiednio jako ust. 4, 5, 6, 
7, 8, 9 i 10. 

5. W § 14 dotychczasowy ust. 13 oznacza si� jako ust. 11, i w tek�cie zmieniono „w ust�pach 
12 i 13” na ”w ust�pach 10 i 11”. 

6. W § 14 dotychczasowy ust. 14 oznacza si� jako ust. 12, i w tek�cie zmieniono „zgodnie z § 
14 ust�p 11 powy�ej” na ” zgodnie z § 14 ust�p 9 powy�ej”. 

7. Dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu oznacza si� jako § 16 ust. 3. 
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8. W § 16 Statutu dodaje si� nowy ust�p 2 o nast�puj�cej tre�ci: 

„2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki okre�la szczegółowo tryb działania Rady 
Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza uchwał� Walne Zgromadzenie.” 

9. Dotychczasowy § 18 ust. 3 i § 18 ust. 4 Statutu oznacza si� odpowiednio jako § 18 ust. 4 i § 
18 ust. 5 

10. W § 18 Statutu dodaje si� nowy ust�p 3 o nast�puj�cej tre�ci: 

„3. Z zastrze�eniem postanowie� § 18 ust. 1 i 2 Statutu, dla wa�no�ci uchwał w 
nast�puj�cych sprawach wymagana b�dzie zgoda wi�kszo�ci niezale�nych członków Rady 
Nadzorczej: 

a) �wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółk� i jakiekolwiek podmioty powi�zane ze 
spółk� na rzecz członków zarz�du; 

b) wyra�enia zgody na zawarcie przez spółk� lub podmiot od niej zale�ny istotnej umowy z 
podmiotem powi�zanym ze spółk�, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarz�du oraz z 
podmiotami z nimi powi�zanymi; 

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
spółki.” 

11. W § 20 ust. 3 Statutu dodaje si� na ko�cu zdania tekst: „oraz powinien by� uzasadniony.”. 

12. W § 20 dodano nowy ust�p 4 o nast�puj�cym brzmieniu:  

„4. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia okre�la Regulamin Walnego 
Zgromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.” 

 

 

 

Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowa�nia Rad� Nadzorcz� Spółki 
Capital Partners S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.  

 

 

 

Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w sprawie przyj�cia jednolitego tekstu Statutu 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje przyj�cie uchwały 
przewidzianej w pkt 17 porz�dku obrad za bezprzedmiotowe, w zwi�zku z podj�ciem 
uchwały w sprawie upowa�nieniem Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu 
Statutu Spółki. 
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Uchwała nr .... 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w sprawie przyj�cia o�wiadczenia Zarz�du Spółki w zakresie przestrzegania zasad 
ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 

2005" 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Partners S.A., po zapoznaniu 
si� z zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005” 
zasadami ładu korporacyjnego niniejszym akceptuje tre�� zał�czonego do niniejszej 
Uchwały o�wiadczenia Zarz�du Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu 
korporacyjnego, z zastrze�eniem �e uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
(zasada nr 6) jest przedmiotem obrad NWZA zwołanego na dzie� 12 lipca 2005r. 

 

 

 

 

 

Paweł Bala 

Prezes Zarz�du 


