
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
TARG}WISKA MIE JSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszy Regulamin stanowi zat'qcznik do UchwĄ nr 60NlI8 Walnego
Zgromadzenia Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2018 r.
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I. Podstawy prawne działania.-------

$1
Podstawę dziatania Rady Nadzorczej, stanowiq w szczególnoŚci: Statut Spółki

,,Targowiska Miejskie'' SA, Kodeks spółek handlowych, UchwĄ Walnego
Zgromadzenia oraz niniejszy Regulamin. ----------f ,,r

II. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej.--------- ---ij''., 
'"i:3

. t

$ 2 
.' '{Łi

1. Rada Nadzorcza sprawuje stĄ nadzór nad działalności4 Zarzqdu Spółki.---.-
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi4zki kolegialnie, w składzie co
najmniej dwóch osób. Moze jednak delegowaó swoich cztonków do
samodzielne go pełnienia okre ślonych czynno ści nadzo r czy ch. - - -

$3
Do obowiqzków i kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności talezy:--------
1. ocena sprawozdania Zarz4du Z działaIności Spółki otaz sprawozdania
finansowego za ubiegĘ rok obrotowy' w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym, --------

2. ocęnawniosków Zarzqdu dotycz4cychpodziału zysku lub pokrycia straty,----
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego Sprawozdanta z
wyników ocen' o których mowa w punkcie I i 2,
4, dokonywanie czynnośct zwiqzanych z zawarciem z Członkamt Zarzqdu
Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z
obowięzkięm osobistego świadczenia tych usług,----
5. zawieszanię Z waznych powodów w czynnościach poszczegó|nych lub
wszystkich członków Zarz4du oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do
czasowego wykonyrvania czynności członków Zarzqdu nie mogęcych
Sprawować swoich czynności,----------
6 . zatwier dzenie p 1 anów prz e ds i ębi orstwa Sp ółki' - - -

7. zatwierdzentę Regulaminu Pracy Zarzqdu,-
8. zatwier dzenię Re gulaminu organ izacyjnego Sp ótki, -

9. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Spółki,----------
10. opiniowaniu wniosków Zarzqdu podlegaj4cych rozpatrzeniu przez Walne
Zgromadzenre)--
1 1. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki'---
|2. zwoływanie zwyczajnego lub nadzv',yczajnego Walnego Zgromadzenia,
jezeli Zarzqd nie uczynił tego w trybie przewtdzianym statutem i przepisami
kodeksu spółek handlowych,--------
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13. v'ryrazenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub udziału w
nieruchomości, jeieli wartość transakcji nie przekacza 5% kapitału
zakładowe8o,------
14. wyst4pienie Z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o ustalenie celi
zarzqdczych dla członków Zarzqdu Spółki,
15. ustalanie wysokości części zmiennej wynagrodzęnia członków Zaruqdu
Społki.

$4
W celu wykonania swoich obowi4zków Rada Nadzorczama prawo:---
I . biei4co kontrolowaó dokumenty Spółki. --------

2. Żqdac odZarzqdu i pracowników Spółki sprawozdan i wyjaśnień,
3. korzystać, na koszt Spółki, z ekspertyz i opinii wybranych przez siebie
specjalistów, ------

4. z4dac umieszczenia poszczególnych Spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.----

III. Organizacja Pracy Rady Nadzorczej

$s
1. Rada Nadzorcza składa się ztrzech do pięciu członków.---------
2. CzŁonkowie Rady Nadzorczej powoływani sę na wspólnę trzyletniq kadencję.
Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej koncry się wraz Z
zatwier dzeni em sprawozdani a fi nans owe go za r ok 20 0 5 " - - - -'

3. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu po jej ustanowieniu,
wybiera Ze Swego grona przewodnicz4cego, zastępcę przewodnrcZqcęgo oraz
sęWętarza

$6
1. Rada Nadzorcza powinna się zbierać w miarę potrzeb, co najmniej jednak 3
razy w roku.
2. Posiędzenię zwołuje w formie pisemnej Przewodniczqcy lub Zastępca
Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej. w nagłych ptzypadkach dopuszczalna jest

inna forma zwoł.ania posiedzenia.
3. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu winno określać miejsce, termin i
porzędek obrad oraz listę Zaproszonych osób.
4. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zaproszeni mogq byc takię członkowie
Zarz4du lub inne osoby w miarę potrzeb.--
5, KaŻdy z czł'ortków Rady Nadzorczej moze zgtosic wniosek o uzupełnienie
porzędku obrad. Przyjęcie wniosku następuje zwykł.4 większościę głosów, przed
zatwier dzeniem porzędku obrad. ----

6. PosiedZęnIa Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczqcy, a w ptzypadku
j e go ni e obecno ści Zastępca Przewodn iczqce go.
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7. Posiedzenia Rady odbywaję się W siedzibie Spółki. W wyjętkowych
przypadkach mog? odbyć się W innym miejscu według wyboru osoby
uprawni onej do zw ołanl.a po siedzenl a. - ------.-

8. Przewodniczqcy Rady Nadzorczej ma obowi4zek zwołać, posiedzenie Rady
Nadzorczej oprócz sytuacji określonych w ust. I takze na zqdante Zarzqdu
Społki lub członka Rady Nadzorczej.---------

$7
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaĘ, jezeli na posiedzeniu jest obecna co
najmniej połowa jej członków,awszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. IJchwały Rady Nadzorczej zapadaj4 bezwzględną większościę głosóW' W
głosowaniu jawnym. Na z4danie choóby jednego czł.orka Rady,
Przewodniczqcy zarz4dza głosowanie taj ne.
3. Rada Nadzorcza moze w kazdym czastę odwołać przewodnicz4cego,
zastępcę przewodniczqcego, bqdź sekretarza i dokonać ponownego wyboru
osób na te funkcje.--
Ponownego wyboru dokonuje się na tym Samym posiedzeniu, na którym
dokonano odwołania.---------

$8
1 . Uchwały Rady Nadzorczej powinny byc protokołowane.----
2. Protokół powinien zawierać:-----.-.
- numel kolejny protokołu
- datę i miejsce posiedzenia ---------
- porzqdek obrad,--
- nazwiska i imiona obecnych członków Rady i osób Zaproszonych ---------.---
- teksty uchwał-.-
-Iiczbę głosów oddanych naposzczególne uchwaĘ i wynik głosowania --------
- zadania odrębne.-

3. Protokół podpisuj4 wszyscy obecni członkowie Rady.--
4. Protokoły podlega1q odcz1Ąaniu i przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady,.--
5. Protokoty przechowywane Sę w siędzibie Spółki.---

$e
1. Techniczno - administracyjnq obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zaruqd
Spółki.---
Z.Kosńy Zwlqzane z dział.a|nościę Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
3. Potrzebę obsługi posiedzenia ptzez protokoIanta nie będęcego członkiem
Rady Nadzorczej Przewodniczqcy winien zlecić Zarz4dowi Spółki najpóźniej
na 3 dni przed terminem posiedzenia. Powiadomienie jest zbędne, jeżelt

uryznaazony został stały protokolant. --------

t



Regulamin niniejszy wchodzi
Z gr omadzenie Akcj onari u s zy.
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$10
w iycie z dniem zatwięrdzenia go przez Walne

Ir{iniejszy Regulamin stanowi załqcznik do IJchwaĘ nr 60/V/18 Walnego
ZgramadzentaTargowiska Miejskie Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnta2}18 r.-


