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Załącznik do Uchwały nt 03N/2015 z dn' 20.07.2015I.
Zagądu SpółLi Targowiska Miejskie S.A.

- REGULAMIN ZARZĄDU
sPoŁKI TARGowIsKA MIEJSKIE

SPÓŁKAAKCYJNA
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

s1

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb pracy Zarządu Spółki Targowiska Miejskie S.A. oraz
podział kompetencji jego członków'

UĄte w niniejs4tn Regulaminie okeślenia mają następującę znaczenię:

1. spótka. Talgowiska Miejskie Spółka Akcyjna z siedzibą w ostrowie wielkopolskim przy
ulicy Targowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowęgo Rejęstu sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Gospodarczy KRS;

2. Walne Zgromadzenie Walrre Zgromadzenie Spółki Targowiska Mjejskię s'A.;
3' Rada Nadzolcza Rada Nadzolcza Spółki Targowiska Mięjskię s.A.;
4. Zarząd Zarząd Spółki Targowiska Miejskie S.A.;
5. statut' Stafut spółki Targortiska Miejskie S.A.;
6. Kodeks Spółek Handlorłych - ustawa z dnia 15 \łrześnia 2000 roku Kodeks spółek

Handlowych (Dz. U' Nr 94' pof. |037 z późxiejsz1mi zmianami).

s2
1. Zatząd jest organem zauądzając1rl i wykonawczym Społki działającym rra podstawie pŹepisów

pra\ła. w szczególności:
a) Kodeksu Społek Handlowych'
b) stąfutu spółki.
c) niniejszego Regulaminl Zarządll'
d) uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

2. Kompętęncje ZarzĄdu obejmują vykoq.wanie wszystkich cąnności konieczrych do realizacj|zadań
Spółki. określonych w slatucię Spółki' uchwałach i regulaminach walnego Zgrcmadzenia i Rady
Nadzorczej oraz leprezentolvanię Spółki we wszystkich cz1nnościach sądowych i pozasądowych, a
także zA|ządzafię majątkiem Spółki z wyłączeniem uplawnień zastrzeżonych dla irrnych orgarrów
Społki '

3. Upla\łnienia Zarządu do leplezentowania Spółki nie mogą być ograniczone ze skutkiem prawnyn
wobec osób trzecich'

4. Nazwiska człoŃów Zavądu podlegają wpisowi do Rejestru Przędsiębiorcó\ł Krajowęgo Rejęstru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Pozrraniu'

Prawo członków Zarządu do reprefęntowania Spółki powstaje od dnia powołania.
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s3

l' Zarząd składa się odjednego do ttech osób w tyrrr Prezesa Zarządu Spółki.

2' Czło|.*'o\Nie ZaIządu powo\tvani są przez Radę Nadzorczą na wspóllrą trzyletnią kadencję,
kończącą się wraz z odbyciem Zwyczajnego Walrrego Zgromadzenia za ostami pelny lok
obrctowy pełnienia fuŃcjl człoŃa Zauądu.

3. Mandat cz}orka Zauądl powołanego pzed upłyvlem danej kadencji Zarządu wygasa
rórvnocześnie z vygŃnięcięm mandatów pozostĄch członków Zarządu.

4' Mandat człot.:ka Zatządu wygasa również wskutek śmierci' rezygnacji albo odwołania fe
składu Zarządu.

5. Cńonek Zarząd! może być odwołany przed końcem kadencji' Nie pozbawia go to roszczeń
ze stosunku pracy lub inrrego stosulku prawnego dotyczqcego pełnięnia funl(cji człoŃa
Zarządll.

6. Kadencja pierwszego Za.rządu upłynęła \\1a2 z zatwietdzel\iem spra\'!'ozdania finansowęgo fa
rok obrotowy 2005.

7' wszystkie umowy z człoŃami Zarząduj w t}m umowy o pracę lub o podobn}m charaktęrzę
zwiqzan}m ze stosunkiem pracy. zawiera w imieniu Spółki Rada Nadfotczą rępręzentowana
przez Ptzewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważionego człoŃa Rady
Nadzorczęi.

s4

l. Przy wykon1tvaniu swojej działalności Zarząd obouiązatry 1ęst Ępełniać obowiąfki
zę slarannością \4}maganą w obrocie gospodarcfym przy przestrzeganiu przepisów prawa'
Stafufu spółki oraf uchwał i regulaminów organów Spółki'

2, zaIząd Społki ponosi odpowiedzialność za prawidłowe' Żete]ne i terminowe
prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansołych.

ss
1' W prz)padku Zarządu wieloosobowego Zatzql wykonuję swoje fuatcje kolegialnie. W

pf4padkl' zauąd1r wieloosobowego wszelkie kompetencje i uprawnienia Zarządu
wykon;.wane są przez Pfezesa Zarządu

2' W przypadku Zarządu wieloosobowego Każdy ęf|onek Zarfądn ma plawo i obowiązek
prowadzenia spraw Spółki i może bef uprzedniej uchwaty Zarządu prowadzić sprawy
nieprzekaczające zakesu zwykĘch' przydzielonyoh cz}.nności Spółki przy zachowaniu
postanowień pŹepisów prawa' statutu spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki.

3. Decyzje dotyczącę biężącęgo zwządzalia zuykł1,rni sprawami spółki mogą podejmowac
równięż ustanowieni ptzez Zanąd ptoktelci i pełnomocnicy.
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4. Zanąd podejmje swoje decyzje samodzielnie.

5. W przypadku Zaźądu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpis1v'ania w
imieniu Spółki wymagarre jest współdziałanie Prezesa Zarzqdu i członka Zarządu lub dwóch
członków Zarząótl względnie jednego człoŃa Zarządu łącznie z prokurentem'

6. W pr4padku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywarria v.
imieniu Spółki upoważnionyjest Prezęs ZaŹądu lub ustanowięni w spółcę prokmęnci

1. W przypadkr Z,arządu wieloosobowego Uchwał Zarządu w1nragają:

a) sprawy z zakesu zwykłych cą.nności Spółki prowadzooej przez któlegoś
z cdonków Zarządu, przed załatwieniem których choóby jeden z czŁoŃół'ł Z.lfądn
w)aaził sprzeciw,

b) sprawy przekaczające zakres zwykłych czynności'
c) ustanowienie prokury oraz okeślenie wysokości w1magrodzenia plokurentów,
d) nioski dotyczącę bilansu, mchuŃu zysku i stmt spółki, kierowanych na Zwyczajne

Wahe Zgromadzenia,
e) zwołanie Walnego Zgromadzenią
f') zagadnienia poliq.ki gospodarczej i finansowej Spółki oraz zakupów inwestycyjnych

po\łyżej kwoty 10'000,00 zł netto.
g) ustalęnieolganizacjiprzedsiębiorstwaRegulaminuorganizacyjnego'Regulaminu

Pracy oraz innych aktów węwnętznych'
h) ustalenia rcboczych planóW techniczno - ękonomicznych'
i) weltnęnzny podział pracy człoŃów Zarządl,
j) podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych,
k) irne sprawy nalezące do kompętęncj 1Zarządu, o ile Zarząd. uzna za uzasadnione ich

rozpatrywaDie w tym trybie.

s6
1. Zatząd obtaduje i podejmuje uchwĄ na posiedzeniach Zarządu'

2. Posiędzęnie Zarządu zrvofuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w
mięsiącu.

3. W czasie nieobecności Plezesa Zarządu' posiedzenia Zarządu zwołuje wiceplezes Zarządu.

4. CzłoŃowie ZarzĄdl:' powinni byó zawiadomięni o posiedzeniu fanąól
i porządku obrad nie późll'iej fiiL na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu'
ahyba i.ę z charakteru sprawy wyniką że musi być ona lozpatrzona w aybię
nalychmiastowym.

5. W prrypadku prfęb}.wania członka Zauądu na urlopie lub zwolnieniu lekarskim' członek
Zarządn fic''e złoŹyć w osęk o nię zawiadamianie go w q'rn okesie
o posiedzeniach Zaruądu' W takim prz}?adku przyjmuje się. i.e Zaftąd fostĄł prawidłowo
zawiadomiony o posiedzeniu. w plotokole odnotowuje się fakt złozenia przez człoŃa
Zarządu takiego wniosliu.
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6' Uch.waĘ Zarządu mogą być powzięte. jeżeli wszyscy człoŃowie Zarządu zostali prawidłowo
pońadomieni o posiedzeniu Zuządu a w posiedzeniu uczeslniczy' co najmniej dwóch
człoŃólt' Zarządu.

7. W posiedzeniach Zaną6l mogą uczestniczyć' optócz człoŃów Zalządu' osoby zaproszone
przez Prczesa zarządn, a w szczególności członkowię Rady Nadzorczej, prokurenci'
specjaliści i eksperci.

8. UchwĄ zavĄdn zapadają ben,łzględt:4 większością głosów, w przypadl.ru rórłnej ilości
głosów dęcyduję głos Pfęzęsa Zatząd,.

9. W pr4padku obecności na posiedzeniu tylko dwóch członków ZaruądlbezPrezesa Zntządu,
końeczna jest jednomyślność dla podjęc!a uchwĄ.

10. Głosowanie jęst jawne' Głosowanie tajne zaęĄdza się na wniosek prz1najmniej jednego
członka Zaźądn'

s7
l. Prezes zobowiqzany jest zwołać posiedzenie zarządn ńw,}lei! na pisemny wniosek członka

Zuządu lub Rady Nadzorczej' w miarę możliwości w ciągu tŹech dni od daty złożetia
takięgo w]riosku.

2. W głosowaniu jako pierwszy głosuje członek Zarządu rłastępujący z inicjatywą podjęcia
uchwĄ. Prezes głosuje ostatni. Każdemu człoŃowi Zażądu przysługuje jeden głos.

3' Z posiedzeń Zarządu spisuje się plotokół podpis1rvany przez obecnych.
Protokół powinięn f awięBć:

a) porządek obrad.
b) imiona i nazrłiska obecnych członków zarządu oraz protokolanta,
c) treść podjętych uchwa.ł,
d) ilość oddanych głosó\ł7 za posfcfególnymi uchwałami oraz odrębnę zdalia.

4. Protokoły są rejestrowanę z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczone
w Księdze Protokołów ZaŹądu. Protokół podpisują obecni członkolie ZauąĄu.

s8
1. W prą,padku Zarządu wieloosobowego stosuje się wewnętmy podział pracy członlrów

Zarządu w]Ąikający z nińejszego Regulaminu- Na tej podstawie człoŃowie Zarządu
nadzonrją pracę podlęgłych im komórek organizacyjnych'

2. Plęzrs Zarządu kierrrje ptacami ZarząĄu. przewodniczy na posiędzęniach Zatządr oruz
koordynuje prace człoŃów Zarządu'

3' w przypadku czasowęj nięmożności pełnienia obowiązków przęz Pręf'ęsa zaźądn, 7'astępqe
go Wiceprezes Zarządu.
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se
W przypadku Zarządu wieloosobowego do zakresu działania Prezesa Zażądu spółki nale:ry:
l. Kierowanie pracami Zarządu Spółki w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące

przepisy prawą Umowę Spółki, uchwaty oraz rozporządzetia odpowiednich organów Spółki'

2. Realizacja postano*jeń i uchwał Zarządu Spółki zgodnie z intęręsami Spółki
i przepisami prawa.

3. Reprezentowanie Spółki rłę \ł'spółdziałaniu z inn;.rrr członkiem Zarządu lub plokuentem we
wszystkich c4mnościach sądowych i pozasądowych, a w szczegó]ności wobęc pańneró\ł
gospodarczych oIaZ oryanów państwor''ych i samorządowych.

4. Kierowanie pracami Spółki przy pomocy Wiceprezesa Zalządu' pełnomocników,
prokuręntów oraz kielowników podporządkowanych mu bezpośrednio komórek
organizacyj nych.

5' współuczęstnictwo w twoŹeniu polityki tęchnicznej' handlowej, marketingowej,
gospodarczej' finansowej i organizacyjno-kadrowej oraz nadzór nadjej realizacją'

6. wykonywanie funkcji Kierorłnika Zakładu pl.tcy w rozumięniu przepisów prawa pracy.

7. współpmca z organizacjami związkow1'rni i innymi organizacjami, dfiałającyni stafutowo na
terenie Spółki w zakresie ustalon1łn przez prawo i wewnętrzne uzgodnienia.

8. Przygotowanie planu inwestycyjnego Spółki'

9. Nadzór nad prawidtowyrn zlecaniem i przestrzęganiem procedur związanych
z wykon1rłaniem zadatr inwęstycyjnych zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

10. Nadzór nad Eawidłowyn przebiegiem i lealizacją inwestycji.

1 1. Uzgadnianię p|anów inwestycyjnych z akcjonariuszami i handlowcami.

12. Nadzór nad pmcą działu Inkasa i Utrz1marria Targowisk.

s10

W pr4padku Zarządu wieloosobowego do zakesu działania Wiceprezesa Zarządu lub członka
ZTządu na|ei!y:

1. Realizacja postanowień i uchwał Zarządu Spółki zgodnie z interesami Spółki
i pźepisafii prawa.

2. Replezentowanie Społki ue współdziałaniu z inrr1m członkiem Zarządu lub prokurentem we
wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

3. wspófuczestnictwo w twoŹeniu polityki technicznej' handlowej, marketingowej.
gospodarczej" finansowej i organizacyjno-kadrowej.
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4' NadzóI nad pracą działu księgorł'ości, kadr i płac'

5. Nadzór nad pracą podlegĘh pracowników

6. Nadzór nad prawidłow1m przygotowaniem, prz,ebiegiem i rea|izacją inwesrycji pod
względem |rnansowym.

7. opracowywanie sprawozdań finansow1,ch Spó&i'

8. Przygotouanie planu finansowo-eLonomicznego.

9. Regulacja zobowiązan Spółki.

10. Nadzór nad windykacją nalezności.

ll. Ewidencja majątku Spółki'

12. NadzóI nad plawidłową placą stanowiska Kasy Spółki'

s1r
1. Nowo wybrany Zarząd Spółki zacryna dnata|ność od prctokolamego przejęcia spraw od

uĘpującęgo Zażądu.
2. Plotokół przejęcia powinien obejmować opis stanu faĘcznego

w poszczegóhych obszarach działalności spółki na dzień przekazania'
Do protokołu należy dołączyć:

a) wyciąg lejestu haldlowego,
b) księgę akcji.
c) wykaz zobowiązan finansowych Spó&i,
d) wykaz należności Spółki'
9) protokoły i uchwały Zażąd\l i walnego Zgromadfęnia oĘf uchwały Rady

Nadzorczej,
Ą inne niezbędne dane na żądanie nowego Zarządu.

3. Protokoł podpisują wszyscy ustępujący i nowo wybrani członkowie Zarządu. Plotokół
przejęcia winien być sporzqdzony w ilości odpowiedniej do liczby ustępujących i nowo
powołalych czlortków Zarządu oraz Rady Nadzorcfęj dla cęlów dowodo$ych.

4' W przypadku niemożności pŻekazaria splaw p.zez ustępujący Zatząd, protokół spotządza
komisja powołana przez Radę Nadzorczą spośród slłych członków'

s12

l. Członęk ZaŻąd! nie może zajmować się interesami konkurencyjn}mi ani teŹ uczestniczyć w
Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek rt'ładz, jak lównież 1v innej formie
świadczenia pracy i usług na rzecz takiej spółki.
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2. w Ąne sprzeczności interesów Spółki z osobiŚgani interesami członka Zatządl' 1ego
małżonka, kewnych j powinowatych do drugiego stopda' członek Zarządu powinien
wstzymać się od rozstrzygania takich spraw i złŻądać, by zaznaczonę zostało to w protokole.

s13

1' Zaźąd składa sprawozdanie ze swojej działa]rrości na żądanie Rady Nadzorcfej oraz
corocznię Wahemu lgromadzeni u'

2. Sprawozdanie z działalności Spółki powinno zawierać co najmniej informacje dotyczące:
a) s}'tuacji gospodarczej i |rnansowej Spółki,
b) przewiĄrtanych kielunków rozwoju Spółki. w t}m również loznialów

i skutków gospodarczych oraz finansowych plowadzonych inwęstycji'
c) stanu i kieruŃów zmian w zaklesie qyposażelia spółki w składniki majątku

trwałego'
d) wielkości i rodzaju kapitałów własnych i udziałów,
e) zdolności płatniczej Spółki'
0 zdolności ked}towęj spółki'
g) skutęcaościFowadzęniakontrolifunkcjonalnej ftierowniczej).

1. Ręgularnin niniejszy został
z dnia 20lipca 2015 roku.

s14

uchwalony Uchwałą Zatząd\| ft 03N/201.5

2. Wszelkię zrniany niniejszego ręgulaminu w}'rnagają stosownej UchwĄ Zarządu oraz
zatwierdzenia Uchwałą przez Radę Nadzorczą.

s ts

W sprawach nierrregulowanych niniejs2łan Regulaminem zastosowanie
Społek Handlowych i statut Społki'

maJą przepisy Kodeksu

PvZEs ̂ zARzĄ9U
piIkżłtoVoh


